MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 2.3.2016
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.
105/4R/2016
RM

Zpráva o kontrole usnesení

1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení

2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo: 44/2R/2016, 64/3R/2016, 67 - 70/3R/2016, 73/3R/2016, 75 77/3R/2016, 79 - 83/3R/2016, 85/3R/2016, 87 - 89/3R/2016, 91/3R/2016, 93 - 99/3R/2016
a 101 - 104/3R/2016

3. revokuje
a.

b.

c.

106/4R/2016
RM

usnesení číslo 79/3R/2016, mění se bod č. 3 a doplňuje se bod č. 4 následně:
3. Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 2.850,- Kč (vrácení
daní z pozemků určených na výstavbu protipovodňové hráze a pozemků na
Revitalizaci nivy řeky Jizery za rok 2014 a 2015)
4. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční
dotace v celkové výši 2.850,- Kč mezi Městem Benátky nad Jizerou a paní xxxxxx,
bytem xxxxxxxxx, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 30.3.2016
Z: Jana Košťálová
usnesení číslo 84/3R/2016, doplňuje se bod č. 3 následně:
3. Rada města rozhodla prozatím Smlouvu o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu Středočeského kraje nepodepisovat (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 30.3.2016
Z: Marek Mařík
usnesení číslo 100/3R/2016, mění se bod č. 2 a doplňuje se bod č. 3 následně:
2. Rada města bere na vědomí vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města,
dle kterého byla provedena obhlídka na místě a je zřejmé, že by bylo vhodné
zbudovat zde zpevněnou plochu na dva kontejnery na náklady žadatele s tím, že je
možné poskytnout zámkovou dlažbu z Technických služeb města
3. Rada města souhlasí s umístěním zpevněné plochy kontejnerového stání o
rozměrech cca 3 x 1 m na pozemku č. 880/4 v k. ú. Staré Benátky dle návrhu
odboru SMRM na náklady města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.4.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
Rozpočtové opatření č. 1/2016

1. projednala
předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2016

2. souhlasí

s předloženým návrhem rozpočtového opatření č. 1/2016

3. doporučuje

výše uvedený návrh rozpočtového opatření Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 2.3.2016
Z: Jana Košťálová
107/4R/2016
RM

Pohledávky města Benátky nad Jizerou

1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou

2. doporučuje
předložit výše uvedený přehled Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 2.3.2016
Z: Jana Košťálová
108/4R/2016
rok 2015
RM

Plnění rozpočtů příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou za

1. projednala
předložený přehled plnění rozpočtu příspěvkových organizací Města Benátky nad Jizerou za
rok 2015

2. doporučuje

předložit tento přehled Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 2.3.2016
Z: Jana Košťálová
109/4R/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 212/7 v
k.ú. Staré Benátky - 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. 212/7 v
k.ú. Staré Benátky v rámci akce "Benátky n. J. p.č. 212/10, 11, 12, Kolář - 3 zahr."

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. 212/7 v k.ú. Staré Benátky v rámci akce "Benátky
n. J. p.č. 212/10, 11, 12, Kolář - 3 zahr." 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: 2.3.2016
Z: Marek Mařík
110/4R/2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na pozemcích č. 5036/10, 1200, 839/1 vše
v k.ú. Kbel - Česká krajina o.p.s.
RM

1. projednala

předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy a smlouvy o právu
provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a obecně prospěšnou společností Česká
krajina, jejímž předmětem je bezplatné zřízení přípojky elektro v rámci projektu "Obnova
stanovišť a zavedení pastvy velkých spásačů - II. etapa" na pozemcích č. 5036/10, 1200 a
839/1 vše v k.ú. Kbel

2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
- zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy a smlouvy o právu provést stavbu
mezi Městem Benátky nad Jizerou a obecně prospěšnou společností Česká krajina, se sídlem
Šutysova 170, 284 01 Kutná Hora, jejímž předmětem je bezplatné zřízení přípojky elektro v
rámci projektu "Obnova stanovišť a zavedení pastvy velkých spásačů - II. etapa" na
pozemcích č. 5036/10, 1200 a 839/1 vše v k.ú. Kbel

3. doporučuje

výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 2.3.2016
Z: RNDr. Pavel Štifter
111/4R/2016
úřad
RM

Bezúplatný převod pozemku č. 784/62 v k.ú. Dražice - Státní pozemkový

1. projednala
návrh na podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemku
784/62 o výměře 1911 m² v k.ú. Dražice do majetku Města Benátky nad Jizerou z důvodu
výstavby spojovací komunikace mezi Dražicemi a Novými Benátkami

2. doporučuje

podání výše uvedené žádosti Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 2.3.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
112/4R/2016
RM

Prodej pozemku č. 417/56 v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxxxxxx

1. projednala
žádost manželů xxxxxxx o prodej pozemku č. 417/56 v k.ú. Nové Benátky o výměře 72 m²
ve vlastnictví Města Benátky nad Jizerou z důvodu narovnání majetkových vztahů

2. souhlasí
s prodejem pozemku č. 417/56 v k.ú. Nové Benátky, o výměře 72 m², ve vlastnictví Města
Benátky nad Jizerou, manželům xxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, za cenu ve výši 100,- Kč/m², z
důvodu narovnání majetkových vztahů

3. doporučuje

prodej výše uvedeného pozemku Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.6.2016
Z: Marek Mařík
113/4R/2016
RM

Prodej pozemku č. 417/57 v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxxxxx

1. projednala
žádost manželů xxxxxxxx o prodej pozemku č. 417/57 v k.ú. Nové Benátky o výměře 70 m²
ve vlastnictví Města Benátky nad Jizerou z důvodu narovnání majetkových vztahů

2. souhlasí

s prodejem pozemku č. 417/57 v k.ú. Nové Benátky, o výměře 70 m², ve vlastnictví Města
Benátky nad Jizerou, manželům xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, za cenu ve výši 100,- Kč/m² z
důvodu narovnání majetkových vztahů

3. doporučuje
prodej výše uvedeného pozemku Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.6.2016
Z: Marek Mařík
114/4R/2016
RM

Vyúčtování 4. částky dotace z FPSŽ za rok 2015 - HC Benátky nad Jizerou

1. bere na vědomí
předložené vyúčtování 4. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky
nad Jizerou ve výši 409.371,- Kč za rok 2015

2. postupuje

výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu
města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 2.3.2016
Z: Marek Mařík
115/4R/2016
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a žádost o převod
hospodářského výsledku - Správa městských lesů Benátky nad Jizerou
RM

1. bere na vědomí

předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Správy městských lesů Benátky nad Jizerou za
rok 2015 s tím, že ředitel pan Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M navrhuje převést hospodářský
výsledek ve výši 66.631,71 Kč za rok 2015 následně - částku ve výši 36.631,71 Kč do
Rezervního fondu a částku ve výši 30.000,- Kč do Fondu odměn

2. doporučuje

předložit výše uvedenou Zprávu o výsledku hospodaření Zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 2.3.2016
Z: Marek Mařík
116/4R/2016
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a žádost o převod
hospodářského výsledku - Technické služby města Benátky nad Jizerou
RM

1. projednala

předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Technických služeb města Benátky nad Jizerou
za rok 2015 s tím, že ředitel pan Antonín Cekota navrhuje převést hospodářský výsledek ve
výši 122.634,08 za rok 2015 do Rezervního fondu

2. doporučuje

předložit výše uvedenou Zprávu o výsledku hospodaření Zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 2.3.2016
Z: Marek Mařík
117/4R/2016
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a žádost o převod
hospodářského výsledku - ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská 135
RM

1. projednala

předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská
135, za rok 2015 s tím, že ředitel pan Mgr. Jiří Novotný navrhuje převést hospodářský
výsledek ve výši 2.613,39 Kč za rok 2015 do Rezervního fondu

2. doporučuje

předložit výše uvedenou Zprávu o výsledku hospodaření Zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 2.3.2016
Z: Marek Mařík
118/4R/2016
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a žádost o převod
hospodářského výsledku - ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55
RM

1. projednala

předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo
náměstí 55, za rok 2015 s tím, že ředitel pan Mgr. Radek Dostál navrhuje převést
hospodářský výsledek ve výši 88.156,66 Kč za rok 2015 následně: částku ve výši 17.206,72
do Fondu odměn a částku ve výši 70.947,94 do Rezervního fondu

2. doporučuje

předložit výše uvedenou Zprávu o výsledku hospodaření Zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 2.3.2016
Z: Marek Mařík
119/4R/2016 Výpověď kupní smlouvy na prodej publikací "Jiří Kroha - V proměnách
umění 20. století" - Muzeum města Brna
RM

1. projednala
výpověď kupní smlouvy na prodej publikací "Jiří Kroha - V proměnách umění 20. století" mezi
Městem Benátky nad Jizerou a Muzeem města Brna, jejímž předmětem je prodej uvedené
publikace v Muzeu arch. Jiřího Krohy, na adrese Husovo náměstí 41, Benátky nad Jizerou

2. souhlasí

s výpovědí kupní smlouvy na prodej publikací "Jiří Kroha - V proměnách umění 20. století"
mezi Městem Benátky nad Jizerou a Muzeem města Brna, jejímž předmětem je prodej
uvedené publikace v Muzeu arch. Jiřího Krohy, na adrese Husovo náměstí 41, Benátky nad
Jizerou s tím, že publikace budou nejpozději do 31.03.2016 vráceny Muzeu města Brna
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2016
Z: RNDr. Pavel Štifter
120/4R/2016
Žádost
o schválení
dotisku
tematických
"Mladoboleslavsko - brána do Českého ráje" - Městská knihovna
RM

brožur

z

projektu

1. projednala

žádost paní Stanislavy Čákorové, vedoucí Městské knihovny, o schválení dotisku tematických
brožur z projektu "Mladoboleslavsko - brána do Českého ráje" za celkovou cenu ve výši
10.350,- Kč s DPH/1.800 ks

2. souhlasí
s dotiskem tematických brožur z projektu "Mladoboleslavsko - brána do Českého ráje" za
celkovou cenu ve výši 10.350,- Kč s DPH/1.800 ks (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.3.2016
Z: RNDr. Pavel Štifter
121/4R/2016 Žádost o bezplatný pronájem prostor "Na Plajchu" na realizaci divadelního
festivalu - divadelní soubor Bazilišek benátský
RM

1. projednala

žádost paní MgA Lucie Kráčmerové, principálky divadelního souboru Bazilišek benátský o
bezplatný pronájem prostor "Na Plajchu" na realizaci divadelního festivalu ve dnech 17. 19.06.2016

2. souhlasí

s bezplatným pronájmem prostor "Na Plajchu" divadelnímu souboru Bazilišek benátský na
realizaci divadelního festivalu ve dnech 17. - 19.06.2016(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.3.2016
Z: Marek Mařík
122/4R/2016
RM

Žádost o přidělení městské bytové jednotky - xxxxxxxxx

1. projednala
žádost paní xxxxxxx o přidělení městské bytové jednotky

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého město v současné době
nedisponuje volnými bytovými jednotkami a v případě volné bytové jednotky se vždy
vypisuje veřejná nabídka na pronájem, která je zveřejněna na úředních deskách

3. sděluje

žadatelce, že město Benátky nad Jizerou nedisponuje v současné době žádnou volnou
bytovou jednotkou. Na pronájem volných městských bytových jednotek, jsou vypisovány
veřejné nabídky, které jsou zveřejňovány na úředních deskách (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 15.3.2016
Z: Marek Mařík
123/4R/2016
RM

Žádost o přidělení městské bytové jednotky - xxxxxxxx

1. projednala
žádost paní xxxxxxx o přidělení městské bytové jednotky

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého město v současné době
nedisponuje volnými bytovými jednotkami a v případě volné bytové jednotky se vždy
vypisuje veřejná nabídka na pronájem, která je zveřejněna na úředních deskách

3. sděluje
žadatelce, že město Benátky nad Jizerou nedisponuje v současné době žádnou volnou
bytovou jednotkou. Na pronájem volných městských bytových jednotek, jsou vypisovány
veřejné nabídky, které jsou zveřejňovány na úředních deskách (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 15.3.2016
Z: Marek Mařík
124/4R/2016
RM

Žádost o přidělení městské bytové jednotky - xxxxxxxxx

1. projednala
žádost pana xxxxxxx o přidělení městské bytové jednotky

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého město v současné době
nedisponuje volnými bytovými jednotkami a v případě volné bytové jednotky se vždy
vypisuje veřejná nabídka na pronájem, která je zveřejněna na úředních deskách

3. sděluje

žadateli, že město Benátky nad Jizerou nedisponuje v současné době žádnou volnou bytovou
jednotkou. Na pronájem volných městských bytových jednotek, jsou vypisovány veřejné
nabídky, které jsou zveřejňovány na úředních deskách (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.3.2016
Z: Marek Mařík
125/4R/2016
RM

Žádost o prodloužení smlouvy nájmu bytu - xxxxxxxxx

1. projednala
žádost pana xxxxxxxxxxx o prodloužení smlouvy nájmu bytu č. 2, na adrese Platanová 645,
Benátky nad Jizerou, která byla sepsána na dobu určitou a to do 28.02.2016

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je nájemné placeno vždy
řádně a včas. Poplatky za komunální odpad také hrazeny. Odbor SMRM doporučuje
prodloužení smlouvy o nájmu bytu a to opět na dobu určitou 1 rok

3. souhlasí

s prodloužením smlouvy nájmu bytu č. 2, na adrese Platanová 645, Benátky nad Jizerou, s
panem xxxxxxxxxx, na dobu určitou do 28.02.2017 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Marek Mařík

126/4R/2016 Žádost o obsazení volného místa v Domově pro seniory - Městské centrum
komplexní péče
RM

1. projednala

návrh paní Bc. Emilie Kalové, ředitelky Městského centra komplexní péče na obsazení
uvolněného místa v Domově pro seniory MěCKP s tím, že na toto místo byla navržena paní
xxxxxxx

2. doporučuje

obsazení uvolněné bytové jednotky Domova pro seniory Městského centra komplexní péče
paní xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.3.2016
Z: Marek Mařík
127/4R/2016
RM

Koupě pozemku č. 417/55 v k.ú. Nové Benátky – xxxxxxxx

1. projednala
předloženou nabídku paní xxxxxx na prodej pozemku č. 417/55 o výměře 106 m² v k.ú.
Nové Benátky do majetku Města Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 100,- Kč/m2 z důvodu
narovnání majetkových vztahů

2. souhlasí

s koupí pozemku č. 417/55 o výměře 106 m² v k.ú. Nové Benátky ve vlastnictví paní
xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx , do majetku Města Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 100,Kč/m² z důvodu narovnání majetkových vztahů

3. doporučuje

koupi výše uvedeného pozemku Finančnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke
schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2016
Z: Marek Mařík
128/4R/2016 Žádost o souhlas s umístěním sběrných mobilních kontejnerů na textil v
rámci projektu "Mobileco" - CORETEX CZ SE
RM

1. projednala

žádost společnosti CORETEX CZ SE o souhlas s umístěním sběrných mobilních kontejnerů na
textil v rámci projektu "Mobileco" s tím, že uvedený projekt bude realizován 2-3x do roka po
dobu 2-3 dnů a termíny tohoto projektu budou vždy předem domluveny s odborem Správy
majetku a rozvoje města

2. souhlasí

s umístěním sběrných mobilních kontejnerů na textil společnosti CORETEX CZ SE v rámci
projektu "Mobileco" za výše uvedených podmínek (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.3.2016
Z: Marek Mařík
129/4R/2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na pozemku č. 133/11, 136/3, 909/3 a
909/2 v k.ú. Staré Benátky - Ing. Pavel Rathouský
RM

1. projednala

předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy a smlouvy o právu
provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a panem Ing. Pavlem Rathouským, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 133/11, 136/3, 909/3 a 909/2 v k.ú.
Staré Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad Jizerou - přípojka a přívod kNN pro
zahradnictví p.č. 1142"

2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
- zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy a smlouvy o právu provést stavbu
mezi Městem Benátky nad Jizerou a panem Ing. Pavlem Rathouským, jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku č. 133/11, 136/3, 909/3 a 909/2 v k.ú. Staré Benátky
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 15.035,- Kč s DPH a právo provést stavbu "Benátky
nad Jizerou - přípojka a přívod kNN pro zahradnictví p.č. 1142"

3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 2.3.2016
Z: Marek Mařík

130/4R/2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku č. 360/1 v k.ú. Obodř - ČEZ Distribuce a.s.
RM

1. projednala

předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 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. 360/1 v k.ú. Obodř a právo provést stavbu "Benátky n. J., Obodř,
p.č. 18/3, příp. NN, Stehlík"

2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 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. 360/1 v k.ú. Obodř za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč s DPH a právo provést stavbu "Benátky
n.J., Obodř, p.č. 18/3, příp. NN, Stehlík"

3. doporučuje

výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 2.3.2016
Z: Marek Mařík
131/4R/2016
Cenová nabídka na zhotovení slaboproudých
"Rekonstrukce 2. a 3. NP Multifunkčního centra" - Elektro PBK
RM

rozvodů

na

akci

1. projednala

předloženou cenovou nabídku firmy Elektro PBK na zhotovení slaboproudých rozvodů v rámci
akce "Rekonstrukce 2. a 3. NP Multifunkčního centra" za celkovou cenu ve výši 113.188,- Kč
s DPH

2. souhlasí

s předloženou cenovou nabídku firmy Elektro PBK - Josef Bartoš, Brodce, na zhotovení
slaboproudých rozvodů v rámci akce "Rekonstrukce 2. a 3. NP Multifunkčního centra" za
celkovou cenu ve výši 113.188,- Kč s DPH

3. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 15.3.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
132/4R/2016
RM

Výběrové řízení na dodavatele akce "Celková oprava ZUŠ Benátky n. Jiz."

1. projednala
protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na
akci "Celková oprava ZUŠ Benátky nad Jizerou" ze dne 22.02.2016. Dle stanovených kritérií
(výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti
NISAINVEST s.r.o. za cenu ve výši 9.825.200,- Kč s DPH

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Celková oprava ZUŠ Benátky nad Jizerou" se společností
NISAINVEST s.r.o., se sídlem Koněvova 1965/208, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 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: 30.3.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
133/4R/2016 Konkurzní řízení na místo ředitele Základní školy Benátky nad Jizerou,
Pražská 135 - návrh konkurzní komise na základě jejího prvního jednání (otevírání obálek)
ze dne 23. 02. 2016
RM
1. Text usnesení se vypouští z důvodu ochrany osobních údajů
134/4R/2016
RM

Zápis č. 1/2016 z Komise pro dopravu a bezpečnost

1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2016 ze zasedání Komise pro dopravu a bezpečnost dne 29. 2. 2016 s
tím, že Městské policii bude zadáno řešení nepovoleného parkování kamionů ve městě
(souhlasilo 7 přítomných radních)

135/4R/2016
RM

Zápis č. 1/2016 z Komise pro mládež, volný čas a rodinu

1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2016 ze zasedání Komise pro mládež, volný čas a rodinu ze dne
21.01.2016

136/4R/2016
RM

Bilance dřevní hmoty na městském hřbitově v Benátkách nad Jizerou I.

1. projednala
předložený požadovaný přehled bilance dřevní hmoty pokácené na hřbitově v Benátkách nad
Jizerou I v rámci rekonstrukce zeleně na tomto hřbitově

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého činí celkové množství
pokácené dřevní hmoty 26,51 m3. Z tohoto množství bylo 10,5 m3 odvezeno na skládku
dřeva do hájovny a zbylých 16,01 m3 na mezideponii. V rámci realizace prací je nutné
provést některé vícepráce (odstranění odumřelého havarijního smrku stromolezeckou
technikou, odstranění uschlé hrušně, odstranění náletových dřevin v oplocení a areálu
hřbitova včetně likvidace hmoty štěpkováním a chemické ochrany proti dalšímu růstu,
odstranění pařezů frézováním a odstranění jednoho stávajícího pařezu, který nebyl v
rozpočtu) v celkové výši 12.342,- Kč s DPH. Dle sdělení pana Karla Bendla je cena 1m3 břízy
samovýrobou 740,- Kč. Cena dřeva na mezideponii tedy činí celkem 11.847,40 Kč. Odbor
SMRM doporučuje navrhnout dodavateli prací směnu dřeva na deponii v hodnotě 11.847,40
Kč za vícepráce ve výši 12.342,- Kč.

3. souhlasí

se směnou dřeva v majetku Města Benátky nad Jizerou v hodnotě 11.847,40 Kč za provedení
víceprací při realizaci projektu "Revitalizace sídelní zeleně III. – stabilizace, úprava a obnova
vegetačních prvků na městském hřbitově" ve výši 12.342,- Kč s DPH (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.3.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
137/4R/2016
RM

Žádost o souhlas s výstavbou technologie LPG - KRALUPOL a.s.

1. projednala
žádost společnosti KRALUPOL a.s. o souhlas s výstavbou technologie LPG v rámci areálu
čerpací stanice EuroOil, která bude částí zasahovat pozemek č. 856/1 v k.ú. Staré Benátky
v majetku Města Benátky nad Jizerou

2. souhlasí
s výstavbou technologie LPG v rámci areálu čerpací stanice EuroOil, která bude částí
zasahovat pozemek č. 856/1 v k.ú. Staré Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.3.2016
Z: Marek Mařík

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta

Jaroslav Král
starosta

