MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 13.1.2017
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.
1/1R/2017 Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 138/5R/2016, 353/15R/2016, 381/16R/2016,
403/17R/2016, 428/18R/2016, 456/19R/2016, 549/19R/2016, 461/19R/2016,
464/19R/2016, 483/20R/2016, 497/20R/2016, 501-505/21R/2016, 507-508/21R/2016,
514-515/21R/2016, 517-523/21R/2016, 526-528/21R/2016, 532/21R/2016,
534/21R/2016, 538/21R/2016, 543-551/22R/2016, 553-555/22R/2016, 557572/22R/2016, 574/22R/2016 a 578-585/22R/2016 (souhlasilo 7 přítomných radních)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 513/21R/2016 T: 31.03.2017 (souhlasilo 7 přítomných radních)
4. revokuje
a. usnesení číslo 573/22R/2016 - doplňuje se bod č. 3 následně:
3. Rada města navrhuje pozvat Ing. Pavlínu Furgalákovou, ředitelku Domácího
hospicu Nablízku, z.ú., Lysá nad Labem, na další zasedání Rady města
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
b. usnesení číslo 575/22R/2016 - mění se z důvodu vyvěšení záměru pronájmu
prostor bod č. 2 a ruší se bod č. 3 následně:
2. Rada města odkládá rozhodnutí o pronájmu prostor v Kulturně vzdělávacím
centru Záložna (učebna č. 4 v přízemí budovy u malého sálu) na další zasedání
Rady města, po sejmutí tohoto záměru z úřední desky (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
c. usnesení číslo 577/22R/2017 - doplňuje se bod č. 4 a 5 následně:
4. Rada města bere na vědomí vyjádření Komise pro výstavbu a územní rozvoj
5. Rada města odkládá žádost o vydání správního rozhodnutí o zařazení
označených ploch v územním plánu "11a" a "11b" do kategorie "místní
komunikace" a žádost o souhlas s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
darovací mezi Městem Benátky nad Jizerou, manželi xxxxxxx, bytem
xxxxxxxxx, Benátky nad Jizerou a manželi xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx,
Benátky nad Jizerou, jejímž předmětem bude bezúplatné převzetí výše uvedené
místní komunikace do majetku Města Benátky nad Jizerou na další zasedání

Rady města z důvodu místního šetření a přípravy dalších potřebných podkladů
na jednání Zastupitelstva města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
2/1R/2017 "Zásady" (novelizované znění) upravující hospodaření příspěvkových
organizací města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
předložené novelizované znění „Zásad“ upravující hospodaření příspěvkových
organizací města Benátky nad Jizerou s účinností od 20. 1. 2017
2. schvaluje
předložené novelizované znění "Zásad" upravující hospodaření příspěvkových
organizací města Benátky nad Jizerou s účinností od 20. 1. 2017 a doporučuje
novelizované znění "Zásad" předat ředitelům příspěvkových organizací města
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 20.1.2017
Z: Jana Košťálová
3/1R/2017 Stanovení výše stravného pro pracovní cesty zaměstnanců
RM
1. projednala
žádost odboru Finančního a plánovacího o schválení výše stravného pro pracovní
cesty zaměstnanců dle vyhlášky č. 440/2016 ze dne 20.12.2016 s účinností od
01.01.2017 následně:
1) 72,- Kč až 86,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
2) 109,- Kč až 132,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18
hodin
3) 171,- Kč až 205,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
2. stanovuje
výši stravného pro pracovní cesty zaměstnancům dle vyhlášky č. 440/2016 ze dne
20.12.2016 s účinností od 01.01.2017 následně:
1) 86,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
2) 132,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
3) 205,- Kč trvá-li pracovní cesta déle (souhlasilo7 přítomných radních)
T: 13.1.2017
Z: Jana Košťálová
4/1R/2017 Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného
postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti na území
města Benátky nad Jizerou - Policie České republiky
RM
1. projednala
předložený návrh Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem stanovení
společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a
bezpečnosti na území města Benátky nad Jizerou mezi Policií České republiky a
Městem Benátky nad Jizerou, jejímž předmětem je vzájemná komunikace, kooperace,
účelné a hospodárné využívání všech personálních a materiálních zdrojů, dostupných
prostředků a nástrojů za účelem dosažení co nejpříznivějšího stavu v oblasti místních
záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Benátky nad Jizerou
2. souhlasí

s předloženým návrhem Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem
stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
a bezpečnosti na území města Benátky nad Jizerou mezi Policií České republiky a
Městem Benátky nad Jizerou, jejímž předmětem je vzájemná komunikace, kooperace,
účelné a hospodárné využívání všech personálních a materiálních zdrojů, dostupných
prostředků a nástrojů za účelem dosažení co nejpříznivějšího stavu v oblasti místních
záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Benátky nad Jizerou
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené dohody (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
5/1R/2017 Ukončení smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání v Multifunkčním
centru - U Bílého Páva s.r.o.
RM
1. projednala
návrh dohody mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností U Bílého Páva s.r.o. o
ukončení stávajících smluv o nájmu prostor (restaurace, hotel a Fitness centrum)
sloužících k podnikání v budově Multifunkčního centra, U Cukrovaru 655, Benátky nad
Jizerou, k 31.1.2017
2. schvaluje
dohodu mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností U Bílého Páva s.r.o. o ukončení
stávajících smluv o nájmu prostor (restaurace, hotel a Fitness centrum) sloužících k
podnikání v budově Multifunkčního centra, U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou, k
31.1.2017 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 1.2.2017
Z: Marek Mařík
6/1R/2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu na pozemku č. 839/1 v k.ú. Kbel - GridServises, s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - zřízení, umístění a provozování plynárenského zařízení (pilíř katodické
ochrany) a smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností GridServices, s.r.o., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku č. 839/1 v k.ú. Kbel a právo provést stavbu "Reko SKAO Kbel"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování plynárenského zařízení (pilíř
katodické ochrany) a smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou
a společností GridServices, s.r.o., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku č. 839/1 v k.ú. Kbel a právo provést stavbu "Reko SKAO Kbel" 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: 21.3.2017
Z: Marek Mařík

7/1R/2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 212/6 a 212/7 v k.ú. Staré
Benátky - Zahradnictví Šeřík
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 212/6 a 212/7 v k.ú.
Staré Benátky mezi Městem Benátky nad Jizerou a Zahradnictvím Šeřík, zastoupené
panem Michalem Katauerem, jehož předmětem je z důvodu vybudování
protipovodňových opatření snížení výměry u pozemku č. 212/7 z 2.994 m² na výměru
2.843 m² a dále upřesnění označení nájemce takto: Michal Katauer, IČ 865 83 972, DIČ
CZ6606131631, se sídlem Děčínská 472/6, 190 00 Praha 9 - Střížkov
2. souhlasí
s předloženým návrhem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 212/6 a 212/7 v
k.ú. Staré Benátky mezi Městem Benátky nad Jizerou a Zahradnictvím Šeřík,
zastoupené panem Michalem Katauerem, jehož předmětem je z důvodu vybudování
protipovodňových opatření snížení výměry u pozemku č. 212/7 z 2.994 m² na výměru
2.843 m² a dále upřesnění označení nájemce takto: Michal Katauer, IČ 865 83 972, DIČ
CZ6606131631, se sídlem Děčínská 472/6, 190 00 Praha 9 - Střížkov
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
8/1R/2017 Cenová nabídka na rozšíření prezentačního systému s QR kódy - STUDIO
WINTER s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy STUDIO WINTER s.r.o. na rozšíření
prezentačního systému s QR kódy za celkovou cenu ve výši 29.999,50 s DPH
2. souhlasí
s objednáním rozšíření prezentačního systému s QR kódy za celkovou cenu ve výši
29.999,50 s DPH od firmy STUDIO WINTER s.r.o., s tím, že bude upraven seznam
objektů, na které budou QR kódy umístěny (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: RNDr. Pavel Štifter
9/1R/2017 Statut "Sportovec města Benátek nad Jizerou za rok 2016"
RM
1. schvaluje
Statut "Sportovec města Benátky nad Jizerou za rok 2016" (souhlasilo 7 přítomných
radních)
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: 28.2.2017
Z: Marek Mařík
10/1R/2017 Zápis č. 1/2017 ze zasedání Bytové komise
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2017 ze zasedání Bytové komise konaného dne 11.1.2017
2. projednala

návrh na přidělení bytové jednotky č. 10 na adrese Husovo náměstí 39, Benátky nad
Jizerou s tím, že komise doporučuje uzavřít Smlouvu o nájmu s paní Ilonou Jeníkovou,
současně bytem Platanová 631, Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová
11/1R/2017 Zápis č. 1/2017 ze zasedání Komise pro výstavbu a územní rozvoj
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2017 ze zasedání Komise pro výstavbu a územní rozvoje
konaného dne 11.1.2017 a předkládá tento zápis Zastupitelstvu města na vědomí
12/1R/2017 Vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za
rok 2016 - SK Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti SK
Benátky nad Jizerou ve výši 700.000,- Kč za rok 2016
2. doporučuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2017
Z: Marek Mařík
13/1R/2017 Vyúčtování finanční dotace z FPSŽ za rok 2016 - 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 100.000,- Kč za rok 2016
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 21.3.2017
Z: Marek Mařík
14/1R/2017 Návrh na omezení tranzitní nákladní dopravy podle § 24a zákona č. 13/1997
Sb. a § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
RM
1. projednala
předložený návrh na omezení tranzitní nákladní dopravy podle § 24a zákona č. 13/1997
Sb. a § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
2. souhlasí
se zasláním uvedeného návrhu na odbor Dopravy a silničního hospodářství Policie ČR
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
15/1R/2017 Žádost o prodloužení nájmu podporovaného bytu, nám. 17. listopadu 493 xxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxxxxxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, na adrese
náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou

2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého je
nájemné placeno vždy řádně a včas a paní xxxxxxxx splňuje všechny podmínky pro
prodloužení smlouvy. Odbor SMRM-BH navrhuje uzavřít smlouvu opět na dobu
určitou a to od 1.1.2017 do 31.12.2017
3. souhlasí
s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, na adrese náměstí 17. listopadu
493, Benátky nad Jizerou, s paní xxxxxxxxxxx na dobu určitou a to od 01.01.2017 do
31.12.2017 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 13.1.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová
16/1R/2017 Žádost o pronájem sportovišť a společenského sálu v Kulturně vzdělávacím
centru Záložna na realizaci 16. ročníku sportovní akce "Multikemp" a o povolení použití
znaku města na tuto akci - ATHLETES IN ACTION Nový život, o.p.s.
RM
1. projednala
a. žádost pana Ing. Adama Novozámského, organizace ATHLETES IN ACTION
Nový život, o.p.s., o pronájem sportovišť a společenského sálu v Kulturně
vzdělávacím centru Záložna na realizaci 16. ročníku sportovní akce
"Multikemp" v termínu 22. - 29.07.2017
b. žádost pana Ing. Adama Novozámského, organizace ATHLETES IN ACTION
Nový život, o.p.s., o povolení použití znaku města k propagaci výše uvedené
akce
2. souhlasí
a. s pronájmem sportovišť a společenského sálu v Kulturně vzdělávacím centru
Záložna organizaci ATHLETES IN ACTION Nový život, o.p.s., na realizaci 16.
ročníku sportovní akce "Multikemp" v termínu 22. - 29.07.2017 za cenu ve výši
20.000,- Kč bez DPH s tím, že ve věci pronájmu objektů ZŠ Husovo náměstí je
třeba domluvit se s ředitelem školy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
b. s použitím znaku města organizaci ATHLETES IN ACTION Nový život, o.p.s.,
k propagaci výše uvedené akce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
17/1R/2017 Žádost o spolupráci ve věci řešení zabezpečení svahu pozemku č. 161/1 a
192/1 v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxx o spolupráci ve věci řešení zabezpečení svahu pozemku č. 161/1
a 192/1 v k.ú. Nové Benátky ve vlastnictví pana xxxxxxx, z důvodu poškození těchto
pozemků (eroze podloží) odtokem vody z pozemku č. 795/13 v k.ú. Nové Benátky ve
vlastnictví Města Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého v bývalé ulici Na
Vyhlídce byla při rekonstrukci ulice Smetanova vybudována nová kanalizace, do které
byly napojeny všechny nemovitosti. Původní dešťová kanalizace, která vede po
pozemku čkt. 795/13 už by neměla být vůbec využívána. Skalní stěna na pozemku
xxxxxxxx je dle názoru odboru SMRM ve stejném stavu jako ostatní pozemky tohoto
typu v dané lokalitě a nezjistili jsme žádné výrazné poškození z naší strany

3. se ztotožňuje
s vyjádřením odboru Správy majetku a rozvoje města a sděluje žadateli, že se město
nebude podílet na zabezpečení svahu pozemku č. 161/1 a 192/1 v k.ú. Nové Benátky
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
18/1R/2017 Žádost o souhlas s vybudováním obslužného (požárního) schodiště na
budově čp. 74 v městské části Dražice, nad pozemkem Města Benátky nad Jizerou č. 1091
v k.ú. Dražice - SP Dražice s.r.o.
RM
1. projednala
žádost pana Jana Luhana, společnost SP Dražice, s.r.o., o souhlas s vybudováním
obslužného (požárního) schodiště na budově čp. 74 v městské části Dražice, nad
pozemkem Města Benátky nad Jizerou č. 1091 v k.ú. Dražice
2. souhlasí
s vybudováním obslužného (požárního) schodiště na budově čp. 74 v městské části
Dražice, nad pozemkem Města Benátky nad Jizerou č. 1091 v k.ú. Dražice (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
19/1R/2017 Žádost o poskytnutí finanční dotace na spolufinancování dopravní výchovy
BESIP - Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Dalibora Sadovského, ředitele organizace Centrum služeb pro silniční
dopravu, s.p.o., o poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč na spolufinancování
dopravní výchovy BESIP v základních školách v Benátkách nad Jizerou
2. nesouhlasí
s poskytnutím finanční dotace ve výši 10.000,- Kč na spolufinancování dopravní
výchovy BESIP v základních školách v Benátkách nad Jizerou Centru služeb pro
silniční dopravu, s.p.o. (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
20/1R/2017 Žádost o spolupráci ve věci zpevnění části pozemku č. 364/1 a č. 364/3 v k.ú.
Obodř a o možnost pronájmu či koupě části pozemku č. 49/3 v k.ú. Obodř, vše v majetku
Města Benátky nad Jizerou - xxxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost manželů xxxxxxxxxx o spolupráci ve věci zpevnění části pozemku č. 364/1 (cca
50 m) a části pozemku č. 364/3 v k.ú. Obodř v majetku Města Benátky nad Jizerou k
předpokládanému vjezdu na pozemek č. 25/2 v k.ú. Obodř ve vlastnictví manželů
xxxxxxxxxx nebo o možnost odkupu části uvedených pozemků a dále o možnost
pronájmu či koupě části pozemku č. 49/3 v k.ú. Obodř v majetku Města Benátky nad
Jizerou, který by byl využit jako parkovací plocha a úložiště stavebního materiálu
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který prodej částí výše uvedených
pozemků (cesta) nedoporučuje. V současné době není možné z důvodu klimatických
poměrů zjistit stav tohoto pozemku. Odbor SMRM doporučuje na jaře cestu

prohlédnout a případně umožnit obyvatelům Obodře přístup nahoru nebo minimálně
zachovat tuto možnost do budoucna
3. požaduje
v uvedené záležitosti uskutečnit se žadateli místní šetření v uvedené lokalitě
T: 28.2.2017
Z: Marek Mařík
21/1R/2017 Žádost o zapůjčení prostor zámeckého sklepení na akci "Světýlková
slavnost" - Spolek Mondík
RM
1. projednala
žádost Spolku Mondík o zapůjčení prostor zámeckého sklepení na realizaci akce
"Světýlková slavnost", která se uskuteční dne 29.01.2017 v době od 16:00 do 19:00
hodin a zároveň žádost o zapůjčení 4 stolů a lavic k těmto stolům
2. souhlasí
se zapůjčením prostor zámeckého sklepení Spolku Mondík na realizaci akce
"Světýlková slavnost", která se uskuteční dne 29.01.2017 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: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
22/1R/2017 Žádost o možnost využití prostor Centra ekologické výchovy - Spolek
Mondík
RM
1. projednala
žádost Spolku Mondík o možnost využití prostor Centra ekologické výchovy pro
působení spolku Mondík
2. sděluje
žadateli, že po dokončení výstavby Centra ekologické výchovy bude svoláno společné
jednání spolků, které budou tyto prostory využívat, na kterém bude domluveno využití
těchto prostor jednotlivými spolky a za jakých podmínek budou prostory jednotlivým
spolkům pronajaty (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
23/1R/2017 Žádost o osazení dveří do bytové jednotky na adrese Husovo náměstí 41/34,
Benátky nad Jizerou - xxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxxx o osazení dveří (4 ks) do bytové jednotky na adrese Husovo
náměstí 41/34, Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého
byla bytová jednotka na základě rozhodnutí RM (489/17R/2011) přidělena panu
xxxxxxxxx. Původní nájemci xxxxxxxxx požadovali finanční vyrovnání za vložené
investice do bytu. Předání bytu proběhlo pouze mezi zúčastněnými. Nový nájemce pan
xxxxx se dostavil s tím, že v bytě chybí čtvery dveře. Bylo mu sděleno, ať se obrátí na
bývalé nájemce. Dveře údajně v bytě nebyly již v době jejich přidělení bytu (přechod
užívacího pravá bytu po xxxxxxxx). Hledali na půdě. Snažili jsme se 2x o prohlídku
bytu, telefonické sjednání schůzky, bezvýsledně. Ve sklepích byly nalezeny několikery

atypické dveře (netušíme, zda jsou to ony). Odbor SMRM-BH doporučuje zjistit situaci
šetřením na místě
3. doporučuje
žadateli, obrátit se ve výše uvedené záležitosti na bývalého nájemce, případně
kontaktoval odbor SMRM-BH, který doporučuje zjistit situaci šetřením na místě
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
24/1R/2017 Žádost o přidělení sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera 139,
Benátky nad Jizerou - xxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxxxxxx o přidělení sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera 139,
Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého je
v současné době volný pokoj se společným příslušenstvím. Bývalý nájemce xxxxxxxx,
která byt opustila bez předání, klíče poslala po sousedech. V bytě je nutné částečně
vyměnit kuchyňskou linku, opravit dveře a vymalovat. Termín dokončení prací konec
ledna. Slečna xxxxxxxxxxx uhradila pohledávky TKO za sebe a syna ve výši 2.160,Kč. V žádosti uvádí, že má stálé zaměstnání, je zde předpoklad placení nájemného.
Odbor SMRM-BH doporučuje uzavřít smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou tří měsíců,
od 1.2.2017 do 30.4.2017
3. souhlasí
s přidělením sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou,
paní xxxxxxxxx na dobu určitou a to od 1.2.2017 do 30.4.2017 (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 1.2.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová
25/1R/2017 Žádost o poskytnutí finanční dotace na podporu projektu "Na kole dětem"
a o převzetí záštity nad touto akcí - Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka
RM
1. projednala
žádost paní Ivety Nevrzalové, koordinátorky projektu Na kole dětem, o poskytnutí
finanční dotace na podporu projektu "Na kole dětem" a o převzetí záštity nad touto akcí
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Nadačnímu fondu Josefa
Zimovčáka Na kole dětem, se sídlem Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou,
IČ: 29235715, DIČ: CZ29235715, na podporu projektu "Na kole dětem" a
převzetí záštity nad touto akcí (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík

26/1R/2017 Oznámení o založení spolku - Spolek občané Dražic
RM
1. bere na vědomí
oznámení pana Petra Matuše o založení spolku Spolek občané Dražic, který je zapsán
na adrese Dražice 31, 294 71 Benátky nad Jizerou
27/1R/2017 Žádost o schválení převodu členských práv a povinností - Bytové družstvo
Dubina II
RM
1. projednala
žádost Bytového družstva Dubina II o schválení převodu členských práv a povinností k
bytu číslo A 5, Pražská 708, Benátky nad Jizerou (dosavadní nájemce paní xxxxxx) na
pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou
2. souhlasí
s převodem členských práv a povinností k bytu číslo A 5, Pražská 708, Benátky nad
Jizerou (dosavadní nájemce paní xxxxxxxxxxx) na pana xxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 13.1.2017
Z: Marek Mařík
28/1R/2017 Výběrové řízení na dodavatele akce "Celková oprava ZUŠ Benátky n. Jiz."
- II. etapa
RM
1. projednala
protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
na akci "Celková oprava ZUŠ Benátky nad Jizerou" - II. etapa ze dne 12.01.2017. Dle
stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější
nabídku společnosti ZETA BENÁTKY s.r.o. za cenu ve výši 7.372.841,- Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Celková oprava ZUŠ Benátky nad Jizerou" - II.
etapa 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: 31.1.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová
29/1R/2017 Cenová nabídka na zajištění administrace podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce ulice Platanová" - PFI s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti PFI s.r.o. na zajištění administrace podlimitní
veřejné zakázky "Rekonstrukce ulice Platanová" za cenu ve výši 35.090,- Kč s DPH
2. souhlasí
s předloženou cenovou nabídkou společnosti PFI s.r.o. na zajištění administrace
podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce ulice Platanová" za cenu ve výši 35.090,- Kč
s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem příkazní smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)

T: 31.1.2017

Z: Ing. Alena Kratochvílová

30/1R/2017 Cenová nabídka na zajištění administrace podlimitní veřejné zakázky
"Úprava ulice Mladská - I. Etapa - vybudování chodníků" - PFI s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti PFI s.r.o. na zajištění administrace podlimitní
veřejné zakázky "Úprava ulice Mladská - I. Etapa - vybudování chodníků" za cenu ve
výši 35.090,- Kč s DPH
2. souhlasí
s předloženou cenovou nabídkou společnosti PFI s.r.o. na zajištění administrace
podlimitní veřejné zakázky "Úprava ulice Mladská - I. Etapa - vybudování chodníků"
za cenu ve výši 35.090,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem příkazní smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.1.2017
Z: Marek Mařík
31/1R/2017 Žádost o možnost zakoupení zametacího stroje GCV 160 - Technické služby
města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace města Technické služby
města Benátky nad Jizerou, o možnost zakoupení zametacího stroje GCV 160 za cenu
ve výši 58.580,- Kč s DPH s tím, že částka bude uhrazena z Investičního fondu TS
2. souhlasí
se zakoupením zametacího stroje GCV 160 za cenu ve výši 58.580,- Kč s DPH s tím,
že částka bude uhrazena z Investičního fondu TS (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 13.1.2017
Z: Marek Mařík
32/1R/2017 Žádost o obsazení volného místa v Domově pro seniory - Městské centrum
komplexní péče
RM
1. projednala
návrh paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče, na obsazení uvolněného místa v Domově pro seniory MěCKP s
tím, že na toto místo byla navržena paní xxxxxxxxxx
2. doporučuje
obsazení uvolněné bytové jednotky Domova pro seniory Městského centra komplexní
péče paní xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 13.1.2017
Z: Marek Mařík

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta

Jaroslav Král
starosta

