MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 5. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 11.3.2016
Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Benátky nad
Jizerou s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
138/5R/2016
RM

Zpráva o kontrole usnesení

1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení

2. souhlasí

s vyřazením usnesení číslo: 100/3R/2016, 106-111/4R/2016, 114-118/4R/2016, 120126/4R/2016 a 128-137/4R/2016

3. revokuje

usnesení č. 34/1R/2016, doplňuje se bod č. 3 následně:
3. Rada města bere na vědomí předložený rozpočet Muzea Mladoboleslavska na činnost
v roce 2016 s tím, že požaduje předložit pouze rozpočet na činnost Muzea Benátky v roce
2016 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.3.2016
Z: Marek Mařík
139/5R/2016
RM

Výběr umělecké agentury k zajištění programu Zámeckých slavností 2016

1. projednala
předložené nabídky na zajištění programu Zámeckých slavností, které se uskuteční 27.
srpna 2016 od 15:00 hodin na nádvoří zámku, zaslané následujícími agenturami:
1. Agentura SUSA (program zámeckých slavností zajišťovala do roku 2008 a pak v roce
2013 a 2014)
2. VV Promotion (výběru se účastnili 2x)
3. Divadlo v parku (výběru se účastní poprvé)

2. schvaluje

nabídku umělecké agentury SUSA, na zajištění programu Zámeckých slavností, které se
uskuteční dne 27.08.2016 od 15:00 hodin na nádvoří zámku za cenu ve výši 300.000,- Kč
s DPH (souhlasili 4 přítomní radní, 2 se zdrželi hlasování)
T: 31.3.2016
Z: Marie Khýnová
140/5R/2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů - rozšíření sběrné sítě - ASEKOL
a.s.
RM

1. projednala

předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi Městem Benátky nad Jizerou
a společností ASEKOL a.s., jehož předmětem je rozšíření sběrné sítě

2. souhlasí

s předloženým návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi Městem Benátky nad Jizerou
a společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4, jehož
předmětem je rozšíření sběrné sítě

3. pověřuje

starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.3.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová

141/5R/2016
RM

Smlouva o zhotovení a šíření reklamy - Radio United services s.r.o.

1. projednala
návrh Smlouvy o zhotovení a šíření reklamy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
Radio United services s.r.o. na odvysílání reklamních spotů v rozhlasovém vysílání rádií Kiss
Delta a Signál za cenu ve výši 59.290,- Kč s DPH v termínu od 11.03.2016 do 31.12.2016

2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o zhotovení a šíření reklamy mezi Městem Benátky nad Jizerou
a společností Radio United services s.r.o. na odvysílání reklamních spotů v rozhlasovém
vysílání rádií Kiss Delta a Signál za cenu ve výši 59.290,- Kč s DPH v termínu od 11.03.2016
do 31.12.2016

3. pověřuje

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 11.3.2016
Z: Marek Mařík
142/5R/2016
RM

Komise pro vnější vztahy, informatiku a propagaci - jmenování tajemnice

1. jmenuje
novou tajemnicí Komise pro vnější vztahy, informatiku a propagaci paní Lucii Cachovou, která
od 01.03.2016 nahradí v této funkci paní Lucii Grünertovou (souhlasilo 6 přítomných radních)

143/5R/2016
RM

Zápis č. 1/2016 z Komise pro občanské záležitosti

1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2016 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti ze dne 29.02.2016

144/5R/2016
RM

Komise pro kulturu a památky - jmenování nového člena komise

1. jmenuje
paní doc. MgA Irenu Jůzovou novou členkou Komise pro kulturu a památky od 11.03.2016
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 11.3.2016
Z: Marek Mařík

145/5R/2016 Žádost o souhlas s kácením dřevin na pozemcích st. 689 v k.ú. Nové
Benátky (4ks smrky) a 133/15 v k.ú. Staré Benátky (1ks topol) - Veteran Car Club, Klub
sportovního bruslení
RM

1. projednala

návrh odboru Správy majetku a rozvoje města na pokácení dřevin na pozemcích st. 689
v k.ú. Nové Benátky (4ks smrky) a 133/15 v k.ú. Staré Benátky (1ks topol)

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je návrh předložen na základě
žádostí Veteran Car Clubu a Klubu sportovního bruslení. Na základě provedeného místního
šetření
bylo
zjištěno,
následující:
1. Smrky u areálu Veteran Car Club jsou usychající či nekvalitní, vzájemně konkurující si
jedinci (viz. foto), které je vhodné odstranit a ponechat zde zbylé statné jedince rostoucí
v dostatečné vzdálenosti a případně doplnit prostor vhodným počtem a druhem dřevin.
2. Pokácení topolu je požadováno z důvodu poškozování dráhy kolečkového bruslení kořeny
stromu. Při šetření byla provedena dokumentace trhajícího se asfaltu (viz. příloha).

3. souhlasí

na základě výše uvedených skutečností s pokácením 4 ks smrku na pozemku č. st. 689 v
k.ú. Nové Benátky a 1 ks topolu na pozemku č. 133/15 v k.ú. Staré Benátky dle návrhu
odboru Správy majetku a rozvoje města (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová

146/5R/2016 Žádost o souhlas s pokácením 1 ks smrku v ulici Ořechová - Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s
RM

1. projednala

návrh odboru Správy majetku a rozvoje města na pokácení 1 ks smrku v ulici Ořechová

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je návrh předložen na základě
žádosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Na základě místního šetření bylo zjištěno,
že smrk roste v ochranném pásmu kanalizace. Z tohoto důvodu doporučuje odbor SMRM
pokácení smrku na náklady žadatele s tím, že dřevní hmota bude odvezena do areálu Správy
městských lesů, větve zlikviduje žadatel na vlastní náklady

3. souhlasí

s pokácením 1 ks smrku v ulici Ořechová z výše uvedených důvodu dle návrhu odboru Správy
majetku a rozvoje města (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
147/5R/2016 Žádost o podání informací a vysvětlení k výstavbě, pronájmu a provozu
"Multifunkčního centra" - Ing. Jan Kavalír
RM

1. projednala

žádost pana Ing. Jana Kavalíra o podání informací a vysvětlení k výstavbě, pronájmu
a provozu "Multifunkčního centra"

2. pověřuje

vedení města přípravou podkladů k výše uvedené záležitosti
148/5R/2016
RM

Žádost o prodej scaneru - xxxxx

1. projednala
žádost pana xxxxxxxxx, o prodej nepoužívaného scaneru HP scanjet 4850, inv. č. 2-10455,
který byl původně používán v kanceláři stavebního úřadu a nyní byl nahrazen modernějším
zařízením

2. bere na vědomí

vyjádření správce IT pana Pavla Tirpáka, že tento scaner nemá téměř žádnou hodnotu

3. souhlasí

s prodejem výše uvedeného scaneru panu xxxxxxx za symbolickou cenu ve výši 200,- Kč
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.3.2016
Z: Marek Mařík
149/5R/2016 Žádost o vypracování územní studie nebo povolení výjimky k pozemku
č. 1330 v k.ú. Staré Benátky - Jaroslav Günter-PaletyOnline
RM

1. projednala

žádost společnosti Jaroslav Günter-PaletyOnline o vypracování územní studie nebo povolení
výjimky k pozemku č. 1330 v k.ú. Staré Benátky, na kterém má uvedená společnost záměr
vybudovat provozovnu k výrobě nábytku z palet

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Výstavby a územního plánování, dle kterého se pozemek parc. č. 1330
v katastrálním území Staré Benátky nachází dle platného územního plánu města Benátky
nad Jizerou (dále jen „ÚP“) v rozvojové ploše VD – drobná výroba a výrobní služby, lokalita
20. Ve specifických podmínkách využití (viz textová část ÚP) je stanovena podmínka
propojení silnice III/27212 s jižním ramenem mimoúrovňové křižovatky na silnici R10 (nově
D10). Tato podmínka není splněna. Podmínkou pro rozhodování v území je pro dotčenou
lokalitu 20 územní studie, která může být zpracována, ale první podmínka nepozbývá
platnosti. Z tohoto důvodu je navržené využití za účelem podnikání v souladu s regulativy
platného územního plánu předčasné. Stávající využití k zemědělským účelům zůstává
v platnosti

3. se ztotožňuje

s vyjádřením odboru Výstavby a územního plánování (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.3.2016
Z: Marek Mařík

150/5R/2016 Žádost o povolení konání akce "Pálení Čarodějnic" - Klub dětí a mládeže
Benátky nad Jizerou
RM

1. projednala

žádost Domu dětí a mládeže "Na Výstavišti" Mladá Boleslav o:
- povolení akce "Pálení čarodějnic" pro Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou, která se
uskuteční dne 30.04.2016 s úvodním průvodem Na Burse v 17:00 hodin, který následně
skončí na Loděnici
- přípravu a následný úklid dřeva i ohně na vhodném místě
- zajištění dohledu Hasičského záchranného sboru na uvedené akci
s tím, že Klub dětí a mládeže zajistí pouze doprovodný program bez občerstvení a ohně

2. souhlasí

s povolením akce "Pálení čarodějnic" pro Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou, která se
uskuteční dne 30.04.2016 s úvodním průvodem Na Burse v 17:00 hodin, který následně
skončí na Loděnici s tím, že příprava dřeva i ohně bude zajištěna Správou městských lesů
a následný úklid a dohled Hasičského záchranného sboru na uvedené akci bude zajištěn
Klubem dětí a mládeže Benátky nad Jizerou (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Marek Mařík
151/5R/2016 Cenová nabídka na demolici objektu mateřské školky a objektu skautů ZETA BENÁTKY s.r.o.
RM

1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy ZETA BENÁTKY s.r.o. na demolici objektu mateřské
školky a objektu skautů v celkové výši 595.637,- Kč s DPH

2. schvaluje

předložený položkový rozpočet firmy ZETA BENÁTKY s.r.o. na demolici objektu mateřské
školky a objektu skautů v celkové výši 595.637,- Kč s DPH

3. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo na uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
152/5R/2016 Žádost o zapůjčení kinosálu Záložna na akci "Expediční kamera 2016" Kulturní Benátky o.s.
RM

1. projednala
žádost Občanského sdružení Kulturní Benátky o bezúplatný pronájem kinosálu Záložna na
realizaci filmového festivalu "Expediční kamera 2016", který se uskuteční dne 25.03.2016
v době od 15:00 do 22:00 hodin

2. souhlasí

s bezúplatným pronájmem kinosálu Záložna občanskému sdružení Kulturní Benátky na
realizaci filmového festivalu "Expediční kamera 2016", který se uskuteční dne 25.03.2016
v době od 15:00 do 22:00 hodin (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 25.3.2016
Z: Marek Mařík
153/5R/2016 Žádost o předběžné posouzení záměru výstavby 3 rodinných domů na
pozemku č. 783/14 v k.ú. Dražice - xxxxxxxx
RM

1. projednala

žádost paní xxxxxxxxx o předběžné posouzení záměru výstavby 3 rodinných domů na
pozemku č. 783/14 v k.ú. Dražice

2. odkládá

projednání výše uvedené záležitosti na příští jednání Rady města s tím, že postupuje tuto
žádost k vyjádření Komisi pro výstavbu a územní rozvoj a odboru Výstavby a územního
plánování (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.3.2016
Z: Marek Mařík

154/5R/2016 Žádost o vyjádření k záměru výstavby bytového domu na pozemku 784/18
v k.ú. Dražice - U1K Benátky s.r.o., Ing. arch. Jan Foit
RM

1. projednala

žádost společnosti U1K Benátky s.r.o. a Ing.arch.Jana Foita o vyjádření k záměru výstavby
bytového domu na pozemku 784/18 v k.ú. Dražice a vybudování kolmého parkování s tím,
že na pozemku investora se umístí část stání v délce 3m a zbylé 2m se využijí v ploše
stávajících stání

2. odkládá

projednání výše uvedené záležitosti na příští jednání Rady města s tím, že postupuje tuto
žádost k vyjádření Komisi pro výstavbu a územní rozvoj a odboru Výstavby a územního
plánování (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.3.2016
Z: Marek Mařík
155/5R/2016
Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na
"Rekonstrukce VO ve Kbele" - EKJ s.r.o.
RM

akci

1. projednala

předloženou cenovou nabídku firmy EJK s.r.o. na vypracování projektové dokumentace na
akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Kbele" za celkovou cenu ve výši 217.558,- Kč
s DPH

2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy EJK s.r.o. na vypracování projektové dokumentace
na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Kbele" za celkovou cenu ve výši 217.558,- Kč
s DPH

3. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.3.2016
Z: Marek Mařík

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta

Jaroslav Král
starosta

