MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 23.3.2016
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.
156/6R/2016
RM

Zpráva o kontrole usnesení

1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení

2. souhlasí

s vyřazením usnesení číslo 119/4R2016, 139-146/5R/2016, 148-150/5R/2016, 152/5R/2016

3. prodlužuje termíny plnění

u usnesení číslo 91/3R/2016 T: 31.12.2016

4. revokuje
a.

b.

c.

usnesení číslo 76/3R/2016 (z důvodu změny názvu spolku Nezávislý život, o.s. na
Nezávislý život, z.ú.) mění se bod č. 2 a) následně:
2. a) Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ústavu Nezávislý život, z.ú.,
se sídlem náměstí 17. listopadu 520, 294 71 Benátky nad Jizerou ve výši 40.000,Kč na spolufinancování služby osobní asistence v roce 2016 (souhlasilo 7
přítomných radních)
usnesení číslo 154/5R/2016, doplňuje se bod č. 3 a č. 4 následně:
3. Rada města bere na vědomí vyjádření Komise pro výstavbu a územní rozvoj, dle
kterého je pozemek parc. č. 783/14 v k.ú. Dražice nyní přístupný cestou (parc.č.
854) v šíři cca 3,7 - 5,5 m. V případě záměru výstavby 3 rodinných domů se
uplatní ustanovení vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 2. Nejmenší šířka veřejného
prostranství, jehož součástí je komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu,
je 8,5 m, při jednosměrném provozu min. 6,5 m. Pozemek parc č. 854 tuto šířku
nesplňuje. Je tedy nutné rozšířit prostor pro budoucí komunikaci na úkor
sousedních pozemků (parc. č. 783/12, 783/14 a 783/1). Řešení je na projektantovi
a na dohodě s vlastníky pozemků. Po vyřešení uvedeného doporučuje komise
souhlasit s umístěním komunikace včetně nutných inženýrských sítí do vzniklé
komunikace. Účast města na dané investici komise neposuzuje.
4. Rada města souhlasí na základě výše uvedených skutečností se záměrem
výstavby 3 rodinných domů na pozemku č. 783/14 v k.ú. Dražice s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené Komisí pro výstavbu a územní rozvoj a město se
nebude na této investici finančně podílet (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.4.2016
Z: Marek Mařík
usnesení číslo 155/5R/2016, doplňuje se bod č. 3 a č. 4 následně:
3. Rada města bere na vědomí vyjádření Komise pro výstavbu a územní rozvoj, dle
kterého se pozemek parc. č. 784/18 v k. ú. Dražice nachází dle platného územního
plánu v ploše SM - smíšená městská zástavba. Využití pro stavbu malého bytového
domu tedy vyhovuje záměru územního plánu. Koncepce pokračování podobného
druhu zástavby podél ulice Dražická až do Dražic je v souladu se záměry rozvoje v
této lokalitě. Podél pozemku je v ulici Václava Černého nyní zřízeno podélné stání.
Rozšíření na stání kolmé na úkor pozemku investora stavby je vhodné. Komise
doporučuje souhlasit s možností využití stávající plochy k uvedenému záměru.
Současně doporučuje zvážit pronájem této plochy investorovi
4. Rada města požaduje od žadatelů upřesnění uvedené žádosti, tj. zda je
požadováno vyjádření k záměru výstavby bytového domu, nebo k navrhovanému
vybudování kolmého stání u tohoto domu (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.4.2016
Z: Marek Mařík

157/6R/2016
RM

Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-2.2016

1. projednala
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1. - 2. měsíc roku 2016

2. doporučuje

výše uvedený přehled Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Jana Košťálová
158/6R/2016 Žaloba o částku ve výši 244.847,- Kč za užívání pozemků č. 991, č. 992, č.
71/3 vše v k.ú. Staré Benátky prostřednictvím občanů - XXXXXXX x Město Benátky nad
Jizerou
RM

1. projednala

předloženou žalobu xxxxxxxx proti Městu Benátky nad Jizerou o částku ve výši 244.847,- Kč
za užívání pozemků č. 991, č. 992, č. 71/3 vše v k.ú. Staré Benátky prostřednictvím občanů
města

2. rozhodla

najmout právní služby k zastupování města Benátky nad Jizerou ve věci žaloby xxxxxxxx
proti Městu Benátky nad Jizerou o částku ve výši 244.847,- Kč za užívání pozemků č. 991,
č. 992, č. 71/3 vše v k.ú. Staré Benátky prostřednictvím občanů města

3. předkládá
výše uvedené skutečnosti Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Marek Mařík
159/6R/2016 Zápis č. 1/2016 z Komise pro kulturu a památky (Návrh přerozdělení
finančních dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit pro rok 2016)
RM

1. bere na vědomí

předložený zápis č. 1/2016 ze zasedání Komise pro kulturu a památky konaného dne
10.03.2016

2. projednala

předložený návrh na rozdělení finančních dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit
jednotlivým spolkům a organizacím dle přiloženého přehledu pro rok 2016

3. pověřuje
starostu města a paní Renatu Krausovou úpravou tohoto návrhu rozdělení finančních dotací
v oblasti kultury a volnočasových aktivit jednotlivým spolkům a organizacím pro rok 2016
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 8.4.2016
Z: Jaroslav Král

4. doporučuje
Zastupitelstvu města návrh rozdělení finančních dotací v oblasti kultury a volnočasových
aktivit jednotlivým spolkům a organizacím pro rok 2016 ke schválení (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Marek Mařík
160/6R/2016
RM

Komise pro kulturu a památky - jmenování tajemnice

1. jmenuje
novou tajemnicí Komise pro kulturu a památky paní Renatu Krausovou, která od 23.03.2016
nahradí v této funkci slečnu Alžbětu Aubrechtovou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 23.3.2016
Z: Marek Mařík

161/6R/2016
RM

Statut soutěžní výstavy vín "Benátecký hrozen 2016"

1. projednala
předložený návrh Statutu soutěžní výstavy vín "Benátecký hrozen 2016", která se uskuteční
v sobotu 11. června 2016 od 18:00 hodin na zámku v Benátkách nad Jizerou

2. schvaluje

předložený Statut soutěžní výstavy vín "Benátecký hrozen 2016", která se uskuteční v sobotu
11. června 2016 od 18:00 hodin na zámku v Benátkách nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 23.3.2016
Z: Marie Khýnová
162/6R/2016
RM

Výběrové řízení na dodavatele stavby "Centrum ekologické výchovy"

1. projednala
protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na
dodavatele stavby "Centrum ekologické výchovy" ze dne 16.03.2016. Dle stanovených

kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku
společnosti ZETA Benátky s.r.o., za cenu ve výši 4.964.455,- Kč s DPH

2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Centrum ekologické výchovy" se společností ZETA
Benátky s.r.o., se sídlem Letní Stadion 660, 294 71 Benátky 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: 15.4.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
163/6R/2016
RM

Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce ulice Raabova"

1. projednala
protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na
akci "Rekonstrukce ulice Raabova" ze dne 16.03.2016. Dle stanovených kritérií (výše
nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti H-INTES,
s.r.o., za cenu ve výši 4.700.542,56 Kč s DPH

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce ulice Raabova" se společností H-INTES,
s.r.o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, 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: 15.4.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
164/6R/2016
RM

Výběrové řízení na akci "Úprava ulice Vrutická"

1. projednala
protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na
akci "Úprava ulice Vrutická" ze dne 16.03.2016. Dle stanovených kritérií (výše nabídkové
ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti COLAS CZ a.s., za
cenu ve výši 4.234.123,- Kč s DPH

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Úprava ulice Vrutická" se společností COLAS CZ a.s., se
sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, 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: 15.4.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
165/6R/2016 Pohledávky za pronájem podporovaného bytu náměstí 17. listopadu 493
a bytové jednotky Husovo náměstí 39, Benátky nad Jizerou - xxxxxxxxx
RM

1. bere na vědomí
a.

b.

předložené informace odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství
ve věci evidence pohledávky za nájemné podporovaného bytu č. 6 na adrese náměstí
17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou, nájemce xxxxxxxxx, ve výši 18.438,- Kč
(nájemné za 2,5 měsíce). Smlouva o nájmu bytu sepsána do dobu určitou, platnost
do 31.3.2016. Při podání žádosti o prodloužení smlouvy musí být doložena
bezdlužnost vůči městu. Vzhledem k tomu, že se jedná o podporované byty, není
možné sepsání splátkového kalendáře v době prodloužení nájemní smlouvy. Nájemce
přislíbil úhradu nejpozději do 31.3.2016, poté podá žádost o prodloužení. Byl
upozorněn, že pokud tak neučiní, bude muset vyklizený byt odevzdat
předložené informace odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství
ve věci evidence pohledávky za nájemné bytu č.12 na adrese Husovo náměstí čp.
39, Benátky nad Jizerou, nájemce, xxxxxxxxx, má evidovanou pohledávku na
nájemném ve výši 23.278,- Kč (nájemné za necelé 3 měsíce). Smlouva o nájmu bytu
sepisována vždy na dobu určitou, platnost do 31.3.2016. xxxxxx přislíbila úhradu
také do 31.3.2016. Dále je ještě evidována pohledávka na místním poplatku TKO již
ve výši 6.055,- Kč (poplatek za 5 osob)

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, který navrhuje ve
výše uvedených záležitostech vyčkat do 31.03.2016 zda budou pohledávky uhrazeny

3. souhlasí

ve výše uvedené záležitosti s posečkáním do 31.03.2016, zda budou pohledávky uhrazeny
dle návrhu odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství s tím, že pokud
tak učiněno nebude, bude nájemcům dána výpověď (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
166/6R/2016
Ukončení platnosti Smlouvy o nájmu sociálního pokoje na adrese
L. Vágnera 139, Benátky nad Jizerou - xxxxxxxxxxxxxxx
RM

1. projednala

žádost odboru Správy majetku a rozvoje města - bytového hospodářství o vyjádření ve věci
ukončení platnosti smlouvy o nájmu sociálního pokoje na adrese L. Vágnera 139, Benátky
nad Jizerou, s paní xxxxxxxxx

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého je
smlouva uzavírána od 01.04.2013 vždy na dobu určitou a to jednoho roku. Dodatkem č. 2 ke
smlouvě o nájmu bytu končí doba nájmu ke dni 31.03.2016. Je evidována pohledávka na
nájemném ve výši 24.084,- Kč a část neuhrazeného nedoplatku z vyúčtování záloh na služby
za rok 2014 ve výši 4.262,- Kč. Na tyto částky byl sepsán splátkový kalendář, nebyl
dodržován. Slečna xxxxxxxxxx nepřebírá poštu, telefon odpojen a z provedených šetření
zjištěno, že se v bytě většinou nezdržuje. O prodloužení smlouvy nebylo doposud požádáno

3. souhlasí

s ukončením Nájemní smlouvy o nájmu sociálního pokoje na adrese L. Vágnera 139, Benátky
nad Jizerou, se slečnou xxxxxxxxxx s tím, že pohledávky budou dle návrhu odboru Správy
majetku a rozvoje města - bytové hospodářství vymáhány soudní cestou (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 31.3.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
167/6R/2016 Žádost o přechod nájmu bytové jednotky na adrese Husovo náměstí
60/10, Benátky nad Jizerou - xxxxxxxxxxx
RM

1. projednala

žádost manželů xxxxxxxxxx o přechod nájmu bytové jednotky na adrese Husovo náměstí
60/10, Benátky nad Jizerou, na dceru paní xxxxxxxxxx

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého byla
tato žádost podána již v loňském roce. Byla projednána bytovou komisí. Závěr BK zněl:
„přechod nájmu bytu dle OZ č. 89/2012 Sb. již není možný, pouze v případě úmrtí nájemce.
Jediné možné řešení je ukončení smlouvy o nájmu bytu s manželi xxxxxxx dohodou
a uzavření smlouvy s dcerou xxxxxxxxxx dle Zákona o obcích č. 182/2000 Sb., § 102, písm.
m“. Rozhodnutím Rady města, č. usnesení 149/5R/2015 byla žádost zamítnuta. Jedná se
o byt po panu xxxxxxxx (výměra 133,91 m²), který požadoval odstupné za provedené
stavení úpravy ve výši 80.000,- Kč. RM schváleno a přiděleno manželům xxxxxxxx. Jak je
uváděno v žádosti, v tomto bytě žije a je trvale hlášena slečnaxxxxxx. V tomto případě se
jedná o porušení zákona č. 89/2012 Sb., § 2275: v případě, že nájemce v bytě sám trvale
nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem
pronajímatele a to písemnou formou

3. nesouhlasí

na základě výše uvedených skutečností s přechodem nájmu bytové jednotky na adrese
Husovo náměstí 60/10, Benátky nad Jizerou, na paní xxxxxxxx (nesouhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 15.4.2016
Z: Marek Mařík
168/6R/2016 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxxxx - Exekutorský úřad
Mladá Boleslav
RM

1. projednala

žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana
xxxxxxxxxx, bytem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu
nemá pan xxxxxxxxxx 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, dle sdělení VZP je povinnému ukončeno pojištění na území ČR,
povinný nepobírá důchod, nemá zaevidováno motorové vozidlo. Povinného se nepodařilo
fyzicky dohledat - povinný má jako adresu trvalého pobytu uvedenou adresu úřední a není
známa adresa, na které se skutečně zdržuje. 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 pana xxxxxxxxx, bytem Zámek
49, 294 71 Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Marek Mařík
169/6R/2016 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxxx - Exekutorský úřad
Mladá Boleslav
RM

1. projednala

žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana
xxxxxxxxxxx, bytem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského
úřadu nemá pan xxxxxxxxxxxx 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, dle sdělení ZPŠ je povinný dlouhodobě v cizině,
povinný nepobírá důchod, nemá zaevidováno motorové vozidlo. Povinný má jako adresu
trvalého pobytu uvedenou adresu úřední, kde si nepřebírá poštou zaslané zásilky, není známa
adresa, na které se fakticky zdržuje. 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 pana xxxxxxxxxxx, bytem
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Marek Mařík
170/6R/2016 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxxxxx - Exekutorský
úřad Mladá Boleslav
RM

1. projednala

žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana
xxxxxxxxxx, bytem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu
nemá pan xxxxxxxxxxx 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, dle sdělení ZPŠ je povinný dlouhodobě v cizině, povinný
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 pana xxxxxxxxxxx, bytem
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Marek Mařík
171/6R/2016 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxxxxxxxx - Exekutorský
úřad Mladá Boleslav
RM

1. projednala

žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana
xxxxxxxxxx, bytem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu
nemá pan xxxxxxxxxxxx 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, není známa adresa, na které se povinný fakticky zdržuje.
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 pana xxxxxxxxxx, bytem Zámek
49, 294 71 Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2016
Z: Marek Mařík
172/6R/2016 Vícepráce na akci "Rozdělení bytu v 2. NP na tři menší, Husovo náměstí
39" - ZETA Benátky s.r.o.
RM

1. projednala

předložený přehled víceprací v celkové výši 142.498,- Kč s DPH od firmy ZETA Benátky s.r.o.
na akci "Rozdělení bytu v 2.NP na tři menší, Husovo nám.39, Benátky nad Jizerou"

2. bere na vědomí

vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého nebyla při výstavbě po
dohodě s projektantem provedena jedna menší příčka, čímž došlo k úspoře 17.791,- Kč

s DPH. Dále bylo zjištěno, že stávající topná tělesa není možné na nové rozvody topení
napojit, jelikož napojení bylo provedeno jako pevné, nikoliv přes šroubení. Jediné technicky
možné řešení je tedy výměna radiátorů, což je navýšení rozpočtu o 67.369,- Kč s DPH. Při
odkrytí zábradlí na balkoně bylo zjištěno jeho značné poškození (havarijní stav) a je nutné
jej kompletně vyměnit, a to včetně výplní (drátosklo). Navýšení ceny je 92.920,- Kč s DPH.
Výměna je nutná zejména s ohledem na bezpečnost budoucích nájemníků a kolaudaci.
Celková výše víceprací tedy činí 142.498,- Kč s DPH

3. schvaluje

vícepráce v celkové výši 142.498,- Kč s DPH od firmy ZETA Benátky s.r.o., se sídlem Letní
stadion 660, Benátky nad Jizerou na akci "Rozdělení bytu v 2.NP na tři menší, Husovo
nám.39, Benátky nad Jizerou"

4. pověřuje

starostu města podpisem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na uvedenou akci (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 31.3.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
173/6R/2016 Žádost o poskytnutí finanční dotace na činnost spolku v roce 2016 - SOS
dětské vesničky, z.s.
RM

1. projednala

žádost spolku SOS dětské vesničky, z.s., o poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč na
činnost v roce 2016

2. schvaluje
a.

poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč spolku SOS dětské vesničky, z.s., se
sídlem Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1, na činnost spolku v roce 2016 (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 15.4.2016
Z: Marek Mařík
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené žádosti
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.4.2016
Z: Marek Mařík
174/6R/2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání Komise pro výstavbu a územní rozvoj
RM

1. bere na vědomí

předložený zápis č. 1/2016 ze zasedání Komise pro výstavbu a územní rozvoj konaného dne
21.03.2016
175/6R/2016 Výběrové řízení na dodavatele "Výroba atypického nábytku na vybavení
hotelu v multifunkčním centru"
RM

1. projednala
protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na
dodavatele "Výroba atypického nábytku na vybavení hotelu v multifunkčním centru" ze dne
22.03.2016. Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako
nejvhodnější nabídku pana Aleše Mlejnka, za cenu ve výši 1.529.654,17 Kč s DPH

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Výroba atypického nábytku na vybavení hotelu
v multifunkčním centru" s panem Alešem Mlejnkem, Benátky nad Jizerou, který se umístil ve
výběrovém řízení na prvním místě

3. pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 15.4.2016
Z: Ing. Alena Kratochvílová
176/6R/2016 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Benátky
nad Jizerou, Pražská 135: výsledek konkurzu, jmenování ředitele
RM

1. bere na vědomí

předloženou zprávu z ukončeného konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135: jmenování ředitele. Konkurzní komise se
na základě předložených materiálů a řízeného rozhovoru při konkurzním řízení hlasováním
usnesla, že pro výkon činnosti ředitele Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135 je
vhodný pouze jeden účastník konkurzu, a to pan Mgr. Jan Novotný. Z konkurzu byl pořízen
zápis čj. MěÚ BnJ/02024/2016/VV z 21. 03. 2016 (10 listů včetně příloh), který předseda
konkurzní komise pan RNDr. Pavel Štifter předává zřizovateli

2. jmenuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a na základě konkurzního řízení, konaného dne 21.03.2016, na vedoucí pracovní místo

ředitele příspěvkové organizace Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 se sídlem
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jizerou pana Mgr. Jana Novotného. Jmenování nabývá
účinnosti dne 01. 08. 2016 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2016
Z: Marie Khýnová
177/6R/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 byli navrženi pan
xxxxxx a paní xxxxxxxxxxx

2. doporučuje

obsazení uvolněné bytové jednotky Domova pro seniory Městského centra komplexní péče
panemxxxxxxxxx, bytem xxxxxx (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 15.4.2016
Z: Marek Mařík
178/6R/2016 Žádost o souhlas s výsadbou stromů v areálech Mateřských škol - Spolek
Rodičů a přátel při MŠ Benátky nad Jizerou
RM

1. projednala
žádost Spolku Rodičů a přátel při MŠ Benátky nad Jizerou o souhlas s výsadbou stromů
v areálech Mateřských škol na pozemcích č. 533/32 v k.ú. Nové Benátky (MŠ Růženka),
č. 402/62 v k.ú. Nové Benátky (MŠ Pampeliška), č. 118/3 v k.ú. Staré Benátky (MŠ Jizerka),
č. 60/1 nebo 59/1 v k.ú. Staré Benátky (MŠ Hastrmánek), č. 133/15 v k.ú. Staré Benátky
(MŠ Poupátko) a č. 888/12 v k.ú. Staré Benátky (MŠ Mateřídouška)

2. odkládá

projednání výše uvedené záležitosti na příští zasedání Rady města s tím, že požaduje
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města a pana Ing. Mgr. Karla Bendla, MBA, LL.M
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 8.4.2016
Z: Marek Mařík

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta

Jaroslav Král
starosta

