MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 8.1.2016
1/1R/2016 Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo: 545 - 269/20R/2015
3. prodlužuje
termín plnění u usnesení č.:
265/10R/2012 T: 31.12.2016
227/10R/2013 T: 30.06.2016
393/17R/2013 T: 30.06.2016
2/1R/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 756/12 v k.ú. Kbel - ČEZ Distribuce
a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení, umístění a
provozování zařízení distribuční soustavy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 756/12 v k.ú. Kbel v rámci
akce "Benátky nad Jizerou, Kbel, p.č. 755/4, K. Březina"
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení, umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku
č. 756/12 v k.ú. Kbel v rámci akce "Benátky nad Jizerou, Kbel, p.č. 755/4, K. Březina" za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 14.3.2016
Z: Marek Mařík
3/1R/2016 Nájemní smlouva na pronájem pozemků č. 991, č. 992, č. 71/3, č. 993 a st.p.č. 72 vše v k.ú. Staré
Benátky - Ing. Jan Kavalír
RM
1. projednala
předložený návrh Nájemní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a panem Ing. Janem Kavalírem,
jejímž předmětem je pronájem pozemků č. 991, č. 992, č. 71/3, č. 993 a st.p.č. 72 vše v k.ú. Staré Benátky
2. odkládá
výše uvedenou záležitost na další zasedání Rady města
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
4/1R/2016 Směna pozemku č. 486 za pozemek č. 494/2 oboje v k.ú. Obodř - manželé Soukupovi
RM
1. projednala
žádost manželů Soukupových o směnu pozemku č. 486 o výměře 208 m2 v k.ú. Obodř, který je v majetku
města Benátky nad Jizerou za pozemek č. 494/2 o výměře 152 m2 v k.ú. Obodř, který je v majetku
manželů Soukupových

2.

3.

souhlasí
se směnou pozemku č. 486 o výměře 208 m2 v k.ú. Obodř, který je v majetku města Benátky nad Jizerou
za pozemek č. 494/2 o výměře 152 m2 v k.ú. Obodř, který je v majetku manželů Soukupových s tím, že
manželé Soukupovi doplatí ve vzájemném vyrovnání částku ve výši 100,- Kč/m2
doporučuje
výše uvedenou směnu Finančnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 14.3.2016
Z: Marek Mařík

5/1R/2016 Veřejná nabídka "Pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 60, Husovo náměstí"
RM
1. projednala
předložené nabídky na pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 60, Husovo náměstí od:
a. pana Jana Kotose, který žádá o pronájem výše uvedených nebytových prostor za účelem otevření
prodejny starožitností a starožitného nábytku
b. paní Heleny Haluškové, která žádá o pronájem výše uvedených nebytových prostor za účelem
otevření prodejny železářství a domácích potřeb
2. rozhodla
uzavřít smlouvu o nájmu výše uvedených nebytových prostor s paní Helenou Haluškovou (souhlasil 7
přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
6/1R/2016 Vyúčtování dotace z FPSŽ za rok 2015 - KSB Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory společenského života Klubu sportovního bruslení
Benátky nad Jizerou ve výši 101.486,60 Kč za rok 2015
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke
schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 14.3.2016
Z: Marek Mařík
7/1R/2016 Nákup nového dopravního automobilu pro jednotku SDH - podání žádosti o dotaci ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů v roce 2016
RM
1. projednala
a. možnost podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nového dopravního automobilu pro SDH
Benátky nad Jizerou“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
b. závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
projektu.
2. schvaluje
a. podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nového dopravního automobilu pro SDH Benátky
nad Jizerou“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
b. závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
projektu (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
8/1R/2016 Konkurzní řízení na ředitele/ku Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135
RM
1. bere na vědomí
oznámení ředitele Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135, pana Mgr. Jiřího Novotného, o
odchodu do starobního důchodu a vzdání se funkce ředitele k 31.07.2016

2.

3.

projednala
návrh konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135 z
důvodu vzdání se funkce a odchodu do starobního důchodu stávajícího ředitele pana Mgr. Jiřího
Novotného
schvaluje
následující body:
1. veřejně vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní školy Benátky nad Jizerou,
Pražská 135
2. text vyhlášení konkurzního řízení, který je uveden v příloze
3. termín podávání přihlášek: nejpozději do 18.02.2016 do 12:00 hodin
4. předpokládaný nástup do funkce: 01.08.2016
5. konkurzní řízení bude zveřejněno na úředních deskách města, informačních tabulích města, webových
stránkách města, ve Zpravodaji Benátecka a v městském rozhlasu
6. odborníci s hlasem poradním nebudou přizváni do komise
7. tajemníkem komise se pověřuje Marie Khýnová
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marie Khýnová

9/1R/2016 Zápis č. 6/2015 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 6/2015 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti ze dne 14.12.2015
10/1R/2016 Zápis č. 3/2015 ze zasedání Komise pro vnější vztahy, informatiku a propagaci
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2015 ze zasedání Komise pro vnější vztahy, informatiku a propagaci konaného dne
02.11.2015
2. projednala
předložené návrhy komise na:
- rozšíření projektu "Okruh zámeckým parkem" navázaný pomocí QR kódů na internetovou prezentaci
města
- založení oficiálního profilu na sociální síti Facebook.cz
3. souhlasí
se zřízením stránek Města na sociální síti Facebook.cz s tím, že bude zajištěna jejich obsluha (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
11/1R/2016 Komise pro kulturu a památky - jmenování tajemnice
RM
1. jmenuje
novou tajemnicí Komise pro kulturu a památky slečnu Mgr. Alžbětu Aubrechtovou, která od 01.01.2016
nahradí v této funkci paní Danu Drábkovou (souhlasilo 7 přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Marek Mařík
12/1R/2016 Zásady pro poskytování dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2016
RM
1. projednala
předložený návrh Zásad pro poskytování dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2016
2. schvaluje
Zásady pro poskytování dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2016 (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
13/1R/2016 Žádost o převod bytové jednotky č. xxxxxxxx do osobního vlastnictví - xxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxx o převedení bytové jednotky na adrese xxxxxxxx do osobního vlastnictví za cenu
ve výši 122.000,- Kč

2.

doporučuje
Zastupitelstvu města ke schválení převedení bytové jednotky na adrese xxxxxxxx do osobního vlastnictví
za cenu ve výši 122.000,- Kč panu xxxxxxxx (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 14.3.2016
Z: Marek Mařík

14/1R/2016 Žádost o souhlas s vyřazením majetku - Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Emilie Kalové, ředitelky Městského centra komplexní péče, příspěvkové organizace
města, o souhlas s vyřazením kuchyně ELSA, inv. číslo 3-925; psacího stroje Gabriela, inv. číslo 2-81
52; dubové rohože, inv. číslo 2-82 09; kopírky Canon 120, inv. číslo 2-10192; skříně nízké 2 kartotéky,
inv. číslo 2-12139; skříně nízké 2 kartotéky, inv. číslo 2-12140; jízdního kola Liberty fialová, inv. číslo
2-11884; jízdního kola CTB24 Liberta, inv. číslo 2-12154; jízdního kola CTB24 Liberta, inv. číslo 212155; skříně kombinované šatní, inv. číslo 2-8142-45; vysavače Eta Apolo, inv. číslo 2-11882; koše
Multibox, inv. číslo 2-81 20 z majetku MěCKP
2. souhlasí
s vyřazením kuchyně ELSA (5 skříněk - PS), inv. číslo 3-925; psacího stroje Gabriela-el., inv. číslo 2-81
52; dubové rohože, inv. číslo 2-82 09; kopírky Canon 120, inv. číslo 2-10192; skříně nízké 2 kartotéky,
inv. číslo 2-12139; skříně nízké 2 kartotéky, inv. číslo 2-12140; jízdního kola Liberty fialová, inv. číslo
2-11884; jízdního kola CTB24 Liberta, inv. číslo 2-12154; jízdního kola CTB24 Liberta, inv. číslo 212155; skříně kombinované šatní, inv. číslo 2-8142-45; vysavače Eta Apolo, inv. číslo 2-11882; koše
Multibox, inv. číslo 2-81 20 z majetku MěCKP (souhlasilo 7 radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
15/1R/2016 Žádost o poskytnutí finanční dotace na činnost v roce 2016 - Svaz tělesně postižených v Benátkách
nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Lidmily Jetlebové, předsedkyně Svazu tělesně postižených v Benátkách nad Jizerou, o
poskytnutí finanční dotace ve výši 8.500,- Kč na činnost svazu v roce 2016
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 8.500,- Kč na činnost Svazu tělesně postižených v Benátkách
nad Jizerouv roce 2016 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Jana Košťálová
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
16/1R/2016 Žádost o zaslání faktury za zábor veřejného prostranství a informace o odpojení přívodního kabelu
pro osvětlení pěší zóny od veřejného osvětlení - Ing. Jan Kavalír
RM
1. bere na vědomí
informace pana Ing. Jana Kavalíra o odpojení a následného připojení přívodního kabelu pro osvětlení pěší
zóny v ul. 5. května
2. projednala
žádost pana Ing. Jana Kavalíra o zaslání faktury za zábor veřejného prostranství v rámci akce Adventní
jarmark v prostoru pěší zóny v ul. 5. května dne 19.12.2015 o velikosti 4 m2
3. rozhodla
osvobodit od poplatku zábor veřejného prostranství v rámci akce Adventní jarmark v prostoru pěší zóny
v ul. 5. května dne 19.12.2015 o velikosti 4 m2, s ohledem na to, že akce byla pořádána pro obyvatele
města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík

17/1R/2016 Žádost o kompenzaci za ušlý zisk z důvodu natáčení seriálu "Opilé kuře" - Lékárna na náměstí
RM
1. projednala
žádost paní PharmDr. Zuzany Jelínkové, nájemkyně Lékárny na náměstí o kompenzaci za ušlý zisk
vzhledem k omezování přístupu do lékárny v době natáčení seriálu "Opilé kuře" v celkové výši 1.500,Kč - 2.000,- Kč/natáčecí den
2. nesouhlasí
s kompenzací za ušlý zisk vzhledem k omezování přístupu do lékárny v době natáčení seriálu "Opilé
kuře" v celkové výši 1.500,- Kč - 2.000,- Kč/natáčecí den, Lékárně na náměstí (nesouhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
18/1R/2016 Žádost o bezplatný pronájem zámeckého parku a zámecké krčmy na akci "Strašidýlka v parku" Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost Klubu dětí a mládeže Benátky nad Jizerou o bezplatný pronájem zámeckého parku a zámecké
krčmy v rámci akce "Strašidýlka v parku", která se uskuteční dne 17.01.2016
2. souhlasí
s bezplatným pronájmem zámeckého parku a zámecké krčmy Klubu dětí a mládeže v Benátkách nad
Jizerou v rámci akce "Strašidýlka v parku", která se uskuteční dne 17.01.2016 (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
19/1R/2016 Žádost o bezplatný pronájem zámeckého sklepení na akci "Světýlková slavnost" - Občanské
sdružení Mondík
RM
1. projednala
žádost Občanského sdružení Mondík o bezplatný pronájem zámeckého sklepení na realizaci akce
"Světýlková slavnost", která se uskuteční dne 30.01.2016 v době od 16:00 do 19:00 hodin a zároveň
žádost o zapůjčení 4 stolů a lavic k těmto stolům
2. souhlasí
s bezplatným pronájmem zámeckého sklepení Občanskému sdružení Mondík na realizaci akce
"Světýlková slavnost", která se uskuteční dne 30.01.2016 v době od 16:00 do 19:00 hodin a zároveň se
zapůjčením 4 stolů a lavic k těmto stolům (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
20/1R/2016 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu, Husovo náměstí čp. xx - xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost slečny xxxxxxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. xx, na adrese Husovo náměstí
xx, Benátky nad Jizerou, která byla sepsána na dobu určitou a to do 31.12.2015
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého se smlouva uzavírána od 17.04.2014 vždy
na dobu určitou. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu skončila doba nájmu ke dni 31.12.2015.
Pohledávky na nájemném a místním poplatku TKO jsou uhrazeny. Vzhledem ke špatným zkušenostem s
včasným placením nájemného doporučuje prodloužení smlouvy o nájmu bytu prozatím pouze do
30.06.2016
3. souhlasí
s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. xx, na adrese Husovo náměstí xx, Benátky nad Jizerou
se slečnou xxxxxxxx na dobu určitou do 30.06.2016 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
21/1R/2016 Žádost o přidělení pokoje č. 4 se společným příslušenstvím na adrese xxxxxxxxxx - xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost slečny xxxxxxxx o přidělení pokoje č. x se společným příslušenstvím na adrese Benátky nad
Jizerou, xxxxxxxx

2.

3.

bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého dne 05.01.2016 proběhlo odevzdání
vyklizeného pokoje od paní xxxxxxxx. Sepsána dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář na
pohledávku ve výši Kč 22 494,-. Měsíční splátky ve výši 1 000,- Kč.
Jsou evidovány dvě žádosti o přidělení. Pouze slečna xxxxxxxx nemá evidovány žádné pohledávky vůči
městu. Jedná se o svobodnou matku (dcera nar. 12/2015), trvalý pobyt má hlášen na ohlašovně MěÚ.
Odbor SMRM doporučuje přidělení pokoje č. xx se společným příslušenstvím na adrese Benátky nad
Jizerou, xxxxxxxx slečně xxxxxxxx na dobu určitou, a to od 1.2.2016 do 30.6.2016
souhlasí
s přidělením pokoje č. xx se společným příslušenstvím na adrese Benátky nad Jizerou xxxxxxx slečně
xxxxxxxx na dobu určitou, a to od 01.02.2016 do 30.06.2016 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová

22/1R/2016 Předání bytové jednotky č. 4 na adrese 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
informaci Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, o nastávajícím předání bytu č. 4 na
adrese náměstí 17. listopadu čp. 493, Benátky nad Jizerou panem xxxxxxxx
2. souhlasí
s vypsáním veřejné nabídky na pronájem výše uvedené bytové jednotky (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.1.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
23/1R/2016 Výběrové řízení na akci "Přestavba multifunkčního centra 2. a 3. NP, č.p. 655, Benátky nad
Jizerou"
RM
1. projednala
protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na akci
"Přestavba multifunkčního centra 2. a 3. NP, č.p. 655, Benátky nad Jizerou" ze dne 29.12.2015. Dle
stanovených kritérií (výše nabídkové ceny a doby plnění zakázky) doporučuje komise vybrat jako
nejvhodnější nabídku společnosti RONELI SE za cenu ve výši 10,640.372,- Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Přestavba multifunkčního centra 2. a 3. NP, č.p. 655, Benátky nad
Jizerou" se společností RONELI SE, se sídlem Strakonická 37, 159 00 Praha, která se umístila ve
výběrovém řízení na prvním místě
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
24/1R/2016 Statut "Sportovec města Benátek nad Jizerou za rok 2015"
RM
1. schvaluje
Statut "Sportovec města Benátky nad Jizerou za rok 2015" (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: průběžně
Z: Marek Mařík
2. jmenuje
komisi pro vyhodnocení Sportovce města ve složení: Jaroslav Král, Marek Mařík, Václav Klomínek,
Miloš Pařízek, Mgr. Ludmila Doležalová, Karel Bláha, Ing. Jiří Haspeklo a Karel Krinwald (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: průběžně
Z: Marek Mařík
25/1R/2016 Vstupné a jiné poplatky v rámci kulturních akcí města v roce 2016
RM
1. projednala
návrh odboru Vnitřních věcí - kultura na výši vstupného a jiných poplatků v rámci kulturních akcí města
v roce 2016:
1. Benátecký pohár - vstupné 50,- Kč/dospělí, 20,- Kč senioři a děti, registrační poplatek - tř. A - 1 taneční
pár, 2 skupiny tanců 400,- Kč, registrační poplatek - tř. A - 1 taneční pár, 1 skupina tanců 200,- Kč,

2.

registrační poplatek - tř. B - 1 taneční pár, 2 skupiny tanců 300,- Kč, registrační poplatek - tř. B - 1 taneční
pár, 1 skupiny tanců 150,- Kč,
2. Prvomájový jarmark - zábor veřejného prostranství (např. stánek) 200,- Kč/ks do délky 8 m, zábor
veřejného prostranství (např. stánek) 250,- Kč/ks nad délku 8 m
3. Ochutnávky vín - sklenice na víno 30,- Kč/ks, kupón na nákup vzorku vína 3,- Kč/ks
4. Zámecké slavnosti - vstupné 100,- Kč/dospělí, 50,- Kč/studenti a senioři, děti do 12 let zdarma, v době
od 19:00 do 22:00 hodin snížené vstupné ve výši 50,- Kč
5. Posezení s burčákem - vstupné 50,- Kč/osoba, děti do 12 let zdarma
souhlasí
s výší vstupného a jiných poplatků v rámci kulturních akcí města v roce 2016 tak, jak je výše uvedeno
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: průběžně
Z: Marie Khýnová

26/1R/2016 Výběrové řízení na akci "Stabilizace, úprava a obnova vegetačních prvků na městském hřbitově v
Benátkách nad Jizerou"
RM
1. projednala
protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na akci
"Stabilizace, úprava a obnova vegetačních prvků na městském hřbitově v Benátkách nad Jizerou" ze dne
07.01.2016. Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější
nabídku společnosti pana Jiřího Štěpaře za cenu ve výši 722.883,35 Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Stabilizace, úprava a obnova vegetačních prvků na městském
hřbitově v Benátkách nad Jizerou" se společností pana Jiřího Štěpaře, se sídlem se Hlavenec 95, 294 74
Předměřice nad Jizerou, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
27/1R/2016 Cenová nabídka na akci "Restaurování lavic a zpovědnice v kostele Narození Panny Marie" Restaurátorský ateliér František Kratochvíl
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku Restaurátorského ateliéru Františka Kratochvíla na akci "Restaurování
lavic a zpovědnice v kostele Narození Panny Marie" za cenu ve výši 220.800,- Kč s DPH
2. souhlasí
s předloženou cenovou nabídkou Restaurátorského ateliéru Františka Kratochvíla na akci "Restaurování
lavic a zpovědnice v kostele Narození Panny Marie" za cenu ve výši 220.800,- Kč s DPH s tím, že bude
probíhat jednání s farností a s Arcibiskupstvím Pražským o majetkových záležitostech
T: 29.2.2016
Z: RNDr. Pavel Štifter
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
28/1R/2016 Cenová nabídka na akci "Stavební úpravy v prostoru bývalých koníren - dům čp. 50" - Martin
Volejník - Projekce
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy pana Martina Volejníka - Projekce na akci "Stavební úpravy v
prostoru bývalých koníren - dům čp. 50" za cenu ve výši 24.100,- Kč bez DPH
2. souhlasí
s předloženou cenovou nabídkou firmy pana Martina Volejníka - Projekce na akci "Stavební úpravy v
prostoru bývalých koníren - dům čp. 50" za cenu ve výši 24.100,- Kč bez DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová

29/1R/2016 Příkazní smlouva "Přestavba multifunkčního centra 2. a 3. NP, č.p. 655, Benátky nad Jizerou" KPCM s.r.o.
RM
1. projednala
návrh Příkazní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností KPCM s.r.o., jejímž předmětem
je technický dozor a koordinace BOZP na akci "Přestavba Multifunkčního centra 2. a 3. NP, č.p. 655,
Benátky nad Jizerou" za cenu ve výši 210.903,- Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením Příkazní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností KPCM s.r.o., se sídlem
Turnovská 477/6, 180 00 Praha, jejímž předmětem je technický dozor a koordinace BOZP na akci
"Přestavba multifunkčního centra 2. a 3. NP, č.p. 655, Benátky nad Jizerou" za cenu ve výši 210.903,Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
30/1R/2016 Žádost o možnost zakoupení zametacího kartáče - Technické služby města
RM
1. projednala
žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace města Technické služby, o možnost
zakoupení zametacího kartáče za cenu ve výši 65.000,- Kč s DPH s tím, že částka bude uhrazena z
Investičního fondu TS
2. souhlasí
se zakoupením zametacího kartáče za cenu ve výši 65.000,- Kč s DPH s tím, že částka bude uhrazena z
Investičního fondu TS (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
31/1R/2016 Žádost o vyjádření k exekuci majetku paní xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
RM
1. projednala
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku paní xxxxxxxx,
bytem Zámek 49/1, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá paní xxxxxxxx
po lustraci majetku žádný exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu
pohledávky města, aktivní peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem
stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost, není zaměstnán, povinná nepobírá důchod, nemá
zaevidováno motorové vozidlo. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením
exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena
2. doporučuje
Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce na paní xxxxxxxx, bydlištěm Zámek 49/1, 294
71 Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 14.3.2016
Z: Marek Mařík
32/1R/2016 Žádost o povolení splátkového kalendáře - xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost xxxxxxxx o povolení splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného ve výši 7.000,- Kč
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého byla smlouva
uzavírána od 12.6.2013 vždy na dobu určitou. Dodatkem č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu skončila doba
nájmu ke dni 31.12.2015. Je evidována stále pohledávka na nájemném ve výši Kč 7 016,- (výše měsíčního
nájemného činí Kč 8 254,-) a na místním poplatku TKO Kč 5 005,- (celkem 5 osob). Vzhledem k tomu,
že v tomto bytě je malé dítě (2 roky), doporučuji poslední prodloužení smlouvy o nájmu bytu a to pouze
na tři měsíce, schválení splátkového kalendáře
3. souhlasí
s navrženým splátkovým kalendářem a s prodloužením smlouvy nájmu bytu č. xx, Benátky nad Jizerou,
xxxxxxxx paní xxxxxxxx na dobu určitou a to do 31.3.2016 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová

33/1R/2016 Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na akci "Oprava komunikace pro pěší
v úseku od mostu k okružní křižovatce" - VPÚ DECO PRAHA a.s..
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku projekční kanceláře VPÚ DECO PRAHA a.s. na vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) akce "Oprava komunikace pro
pěší v úseku od mostu k okružní křižovatce" za cenu ve výši 180.290,- Kč s DPH
2. souhlasí
s předloženou cenovou nabídku projekční kanceláře VPÚ DECO PRAHA a.s. na vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) akce "Oprava komunikace pro
pěší v úseku od mostu k okružní křižovatce" za cenu ve výši 180.290,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
34/1R/2016 Žádost o poskytnutí finanční dotace na úpravy stálých expozic a výstavních prostor v roce 2016 Muzeum Mladoboleslavska, p.o.
RM
1. projednala
žádost pana PhDr. Luďka Beneše, ředitele Muzea Mladoboleslavska o poskytnutí finanční dotace na
úpravy stálých expozic a výstavních prostor v Muzeu Benátky nad Jizerou v roce 2016
2. požaduje
předložení rozpočtu Muzea Mladoboleslavska pro rok 2016 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
35/1R/2016 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci - TOPLAC s.r.o.
RM
1. projednala
žádost firmy TOPLAC s.r.o., zastoupenou firmou H.A.N.S. stavby s.r.o. o vyjádření města k projektové
dokumentaci na akci "Stavební úpravy skladové části a školícího centra, zateplení celého objektu, úprava
parteru podél JV průčelí objektu" na pozemku č. 1085 v k.ú. Staré Benátky
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého firma TOPLAC se sídlem na Pražské ulici
č.p.657 žádá o vyjádření se ke stavebním úpravám v objektu firmy, m.j. o úpravu parteru JV průčelí
objektu. Jedná se o parkové úpravy, včetně nové zeleně a úpravu současných zpevněných ploch - místo
asfaltu dát zatravňovací dlaždice, vybudování nového přístupu do budovy (nová zpevněná plocha). Tyto
úpravy parteru by chtěli realizovat na pozemku města p.č. 133/32, k.ú. Staré Benátky.
Odbor SMRM doporučuje firmě TOPLAC úpravu parteru povolit s tím, že tento pozemek bude udržovat
na vlastní náklady (doposud tak stejně činila)
3. souhlasí
s výše uvedeným projektem s tím, že pověřuje starostu města jednáním ohledně odkupu výše uvedeného
pozemku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík
36/1R/2016 Připomínka k údržbě cyklostezky "Pod Kosinkou" - Radek Duda
RM
1. projednala
připomínku pana Radka Dudy k údržbě cyklostezky "Pod Kosinkou" od mycí rampy AMK k vodojemu
v parku
2. konstatuje
že s ohledem na skutečnost změny charakteru této komunikace po vybudování cyklostezky, která v
současné době slouží také jako bezpečná cesta pro pěší obyvatele z ulice Pickova, se musí z důvodu
bezpečnosti chodců udržovat (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2016
Z: Marek Mařík

