MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 19.5.2017
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.
235/9R/2017 Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 130/5R/2017, 165/6R/2017, 193-194/7R/2017,
205/7R/2017, 212/7R/2017, 215/7R/2017, 216/8R/2017, 219/8R/2017, 222/8R/2017,
225-231/8R/2017 a 234/8R/2017 (souhlasilo 5 přítomných radních)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 160/5R/2017 T: 30.6.2017 (souhlasilo 5 přítomných radních)
4. revokuje
a. usnesení číslo 176/6R/2017 - doplňuje se bod č. 3 a 4 následně:
3. Rada města bere na vědomí předložený odborný posudek Ing. Jana Uhlíře,
experta oceňování movitého majetku, na stanovení tržní hodnoty cisternové
automobilové stříkačky CAS 24L LIAZ 101.860, RZ MB 83-15. Dle tohoto
posudku je tržní cena výše uvedeného automobilu odhadnuta v rozmezí od
265.200 do 340.900,- Kč
4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej výše uvedené
automobilové stříkačky za cenu ve výši 270.000,- Kč (souhlasilo 5 přítomných
radních)
b. usnesení číslo 213/7R/2017 - doplňuje se bod č. 4, 5 a 6 následně:
4. Rada města bere na vědomí oznámení společnosti Via Consult a.s. o
vyloučení SPOLEČNOSTI BENÁTKY N/J, VPK Suchý s.r.o. (vedoucí
účastník), BNE Power s.r.o. z výběrového řízení na akci "ÚPRAVA ULICE
MLADSKÁ - I. ETAPA - VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ" z důvodu
nedoložení požadovaných dokumentů a rozhodnutí o výběru uchazeče, který se
umístil v uvedeném výběrovém řízení na druhém místě tj. společnosti
STRABAG, a.s.
5. Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci "ÚPRAVA ULICE
MLADSKÁ - I. ETAPA - VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ" s firmou
STRABAG, a.s. za cenu ve výši 6.642.900,- Kč s DPH
6. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 15.6.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová

236/9R/2017 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-4.2017
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1. - 4. měsíc roku
2017
2. doporučuje
výše uvedený přehled Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 12.6.2017
Z: Jana Košťálová
237/9R/2017 Střednědobý výhled rozpočtu města Benátky nad Jizerou 2018-2020 - návrh
RM
1. bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Benátky nad Jizerou na období 2018 2020
2. doporučuje
výše uvedený výhled Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 12.6.2017
Z: Jana Košťálová
238/9R/2017 Cenová nabídka na akci "Rekonstrukce terasy u mateřské školky Jizerka"
- Stavitelství Štýs
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Stavitelství Štýs na akci "Rekonstrukce terasy u
mateřské školky Jizerka" za cenu ve výši 541.746,- Kč s DPH
2. souhlasí
s předloženou cenovou nabídkou firmy Stavitelství Štýs na akci "Rekonstrukce terasy u
mateřské školky Jizerka" za cenu ve výši 541.746,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 5
přítomných radních)
T: 15.6.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová
239/9R/2017 Smlouva o zajištění vysílání rozhlasové reklamy - RADIO UNITED
SERVICES s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zajištění vysílání rozhlasové reklamy mezi Městem
Benátky nad Jizerou a společností RADIO UNITED SERVICES s.r.o., jejímž
předmětem je zajištění odvysílání reklamních spotů v rozhlasovém vysílání rádií Kiss
Delta a Signál za cenu ve výši 59.290,- Kč s DPH v termínu od 01.05.2017 do
01.01.2018
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění vysílání rozhlasové 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 01.05.2017 do 01.01.2018
3. pověřuje

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 19.5.2017
Z: Marek Mařík
240/9R/2017 Vstupné a jiné poplatky v rámci kulturních akcí města v roce 2017
RM
1. projednala
návrh odboru Vnitřních věcí školství a kultury na stanovení výše vstupného a jiných
poplatků v rámci kulturních akcí města v roce 2017:
1. Ochutnávky vín - sklenice na víno 30,- Kč/ks, kupón na nákup vzorku vína 3,Kč/ks
2. 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
3. Posezení s burčákem - vstupné 50,- Kč/osoba, děti do 12 let zdarma
2. souhlasí
s výší vstupného a jiných poplatků v rámci kulturních akcí města v roce 2017 tak, jak je
výše uvedeno (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 19.5.2017
Z: Marie Khýnová
241/9R/2017 Podání přihlášky na 39. ročník soutěže ve sportovním tanci třídy "A" Benátecký pohár 2018
RM
1. projednala
návrh odboru Vnitřních věcí, školství a kultury na pověření Ing. Pavla Kojetína, bytem
Žitavského 565, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, k podání přihlášky do výběrového řízení
ČSTS pro akce roku 2018 na soutěž ve sportovním tanci třídy "A"- Benátecký pohár
2018 - 39. ročník s tím, že termín této akce bude ještě upřesněn
2. souhlasí
s pověřením Ing. Pavla Kojetína, bytem Žitavského 565, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, k
podání přihlášky do výběrového řízení ČSTS pro akce roku 2018 na soutěž ve
sportovním tanci třídy "A"- Benátecký pohár 2018 - 39. ročník s tím, že termín zmíněné
akce bude ještě upřesněn (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 9.6.2017
Z: Marie Khýnová
242/9R/2017 Návrh na navýšení odměn pro lektory v rámci projektu "Vzdělávání
seniorů"
RM
1. projednala
předložený návrh na navýšení odměn pro lektory v rámci projektu "Vzdělávání
seniorů":
1. navýšení ohodnocení lektorů přednášejících v rámci Vzdělávání seniorů Města
Benátky nad Jizerou na DPP navýšit na 500,- Kč za vyučovací hodinu (45 minut) +
doprava. V případě lektorů - profesionálních cestovatelů na 2.000,- až 3.000,- Kč za
přednášku s tím, že vždy bude mít přednost lektor na DPP nebo s nejnižší cenou
přednášky
2. ohledem na zvýšení nákladů spojených s navýšením ohodnocení se nabízí možnost
upravit četnost přednášek na 1x za 14 dní (tj. cca 7 v každém pololetí)
2. souhlasí
s navýšením odměn pro lektory vzdělávání seniorů na DPP, a to na 500,- Kč/vyučovací
hodinu + doprava. Pro lektory - profesionální cestovatele vyučující na fakturu 2.000,-

až 3.000,- Kč s tím, že přednost bude mít vždy lektor na DPP nebo s nejnižší cenou
přednášky a četnost přednášek bude zachována 1x týdně (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 19.5.2017
Z: Marek Mařík
243/9R/2017 Žádost o poskytnutí finanční dotace na rok 2017 - Sbor dobrovolných
hasičů Dražice nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Václava Kobery, starosty Sboru dobrovolných hasičů Dražice nad Jizerou,
o poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč na činnost sboru v roce 2017
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů
Dražice nad Jizerou, se sídlem Dražice, Benátky nad Jizerou, na činnost sboru v
roce 2017 s tím, že do 31.1.2018 bude předloženo vyúčtování této částky včetně
kopií dokladů a nejpozději do uzavření veřejnoprávní smlouvy na činnost sboru
v roce 2017 bude předloženo vyúčtování příspěvku za rok 2016
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené
žádosti a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 5
přítomných radních)
T: 9.6.2017
Z: Marek Mařík
244/9R/2017 Žádost o poskytnutí finanční dotace na činnost na rok 2017 - Linka bezpečí,
z.s.
RM
1. projednala
žádost paní Soni Petráškové, ředitelky Linky bezpečí, z.s., o poskytnutí finanční dotace
ve výši 15.000,- Kč na činnost v roce 2017
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč Lince bezpečí, z.s., se sídlem
Ústavní 95, 181 00 Praha 8 - Bohnice, IČO: 61383198, DIČ: CZ61383198, na
činnost na rok 2017
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 9.6.2017
Z: Marek Mařík
245/9R/2017 Žádost o poskytnutí finanční dotace na realizaci akce "IV. ročník
fotbalového turnaje o pohár starosty města Benátky nad Jizerou" - SK Benátky nad
Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Marka Maříka, předsedy oddílu SK Benátky nad Jizerou, o poskytnutí
finanční dotace ve výši 20.000,- Kč na realizaci akce "IV. ročník fotbalového turnaje
mužů o pohár starosty města Benátky nad Jizerou", který se uskuteční 24.06.2017
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč oddílu SK Benátky nad Jizerou
na realizaci akce "IV. ročník fotbalového turnaje mužů o pohár starosty města
Benátky nad Jizerou", který se uskuteční 24.06.2017

b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 9.6.2017
Z: Marek Mařík
246/9R/2017 Vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za
rok 2017 - SK Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti SK
Benátky nad Jizerou ve výši 700.000,- Kč za rok 2017
2. doporučuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 12.6.2017
Z: Marek Mařík
247/9R/2017 Návrh na pořízení změny územního plánu - ČNES dopravní stavby, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh společnosti ČNES dopravní stavby, a.s., na pořízení změny územního
plánu Benátky nad Jizerou spočívající ve změně koeficientu zastavěnosti ve vztahu k
pozemku č. 5007/5 v k.ú. Staré Benátky, tedy v území, kde se pozemek nachází, z
nynějších 0,35 na 0,7 z důvodu vybudování moderního vývojového centra technologií
dopravních staveb
2. sděluje
žadateli, že koeficient zastavěnosti v územním plánu města Benátky nad Jizerou je 0,65
a v případě, že bude tento koeficient výstavbou výše uvedeného vývojového centra
splněn, není potřeba žádat o změnu územního plánu (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 9.6.2017
Z: Marek Mařík
248/9R/2017 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 xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 294 79 Kropáčova Vrutice. 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. Povinného se
nepodařilo fyzicky dohledat, není známa aktuální adresa pobytu povinného. V centrální
evidenci exekucí bylo zjištěno, že je proti povinnému vedeno dalších 7 exekučních
řízení. 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
xxxxxxxxx, 294 79 Kropáčova Vrutice (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 12.6.2017
Z: Marek Mařík

249/9R/2017 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxxxxxx - 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 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. Povinného se
nepodařilo fyzicky dohledat, není známa aktuální adresa pobytu povinného. V centrální
evidenci exekucí bylo zjištěno, že je proti povinnému vedeno dalších 13 exekučních
řízení. 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 5 přítomných radních)
T: 12.6.2017
Z: Marek Mařík
250/9R/2017 Smlouva o spolupráci a bezúplatném převodu majetku "Protihluková stěna
Kbel" - ŘSD ČR
RM
1. projednala
návrh Smlouvy o spolupráci a bezúplatném převodu majetku mezi Městem Benátky nad
Jizerou a Ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou organizací, jejímž cílem je
koordinace činností při realizaci stavby "Protihluková stěna Kbel" a převod nemovité
věci - protihlukové stěny objekt SO 702 do správy Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace
2. souhlasí
s návrhem Smlouvy o spolupráci a bezúplatném převodu majetku mezi Městem Benátky
nad Jizerou a Ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby
"Protihluková stěna Kbel" a převod nemovité věci - protihlukové stěny objekt SO 702
do správy Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
3. doporučuje
návrh výše uvedené smlouvy Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5
přítomných radních)
T: 12.6.2017
Z: Marek Mařík
251/9R/2017 Nabídka na zapojení se do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě
(DOBRO) - Fond dalšího vzdělávání
RM
1. projednala
nabídku pana Mgr. Marka Balouna, konzultanta dobrovolnických aktivit Fondu dalšího
vzdělávání na zapojení města Benátky nad Jizerou do projektu Dobrovolnictví ve
veřejné správě (DOBRO), který realizuje Fond dalšího vzdělávání ve spolupráci s
Ministerstvem vnitra ČR a Hestií. Cílem projektu je podpořit metodické zázemí a pilotní
ověření systému dobrovolnických programů v rámci veřejné správy v celé České

republice. Projekt podporuje zapojování zaměstnanců veřejné správy do
dobrovolnických aktivit
2. nesouhlasí
se zapojením města Benátky nad Jizerou do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě
(DOBRO), který realizuje Fond dalšího vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
ČR a Hestií (nesouhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.5.2017
Z: Marek Mařík
252/9R/2017 Žádost o zábor veřejného prostranství v rámci předvolební kampaně Oblastní sdružení ODS Mladá Boleslav
RM
1. projednala
žádost Oblastního sdružení ODS Mladá Boleslav o povolení záboru veřejného
prostranství o výměře cca 25 x 25 m na Husově náměstí za účelem uspořádání
předvolební kampaně k volbám do Poslanecké sněmovny 2017 dne 16.08.2017 v době
od 16:00 do 22:00 hodin
2. souhlasí
s bezúplatným pronájmem veřejného prostranství o výměře cca 25 x 25 m na Husově
náměstí Oblastnímu sdružení ODS Mladá Boleslav za účelem uspořádání předvolební
kampaně k volbám do Poslanecké sněmovny 2017 dne 16.08.2017 v době od 16:00 do
22:00 hodin (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 9.6.2017
Z: Marek Mařík
253/9R/2017 Směna pozemku č. 1/14 v k.ú. Obodř za pozemek č. 640 v k.ú. Obodř
případně pozemek č. 643 v k.ú. Obodř - xxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxx o směnu pozemku č. 1/14 o výměře 130 m² v k.ú. Obodř ve
vlastnictví Města Benátky nad Jizerou za pozemek č. 640 v k.ú. Obodř případně za
pozemek č. 643 v k.ú. Obodř ve vlastnictví žadatele
2. souhlasí
se směnou pozemku č. 1/14 o výměře 130 m² v k.ú. Obodř ve vlastnictví města Benátky
nad Jizerou za pozemek č. 640 v k.ú. Obodř případně č. 643 v k.ú. Obodř v majetku
pana xxxxxxxxxxx s tím, že rozdíl směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 200,Kč/m²
3. doporučuje
směnu výše uvedených pozemků Finančnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu
města ke schválení (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 12.6.2017
Z: Marek Mařík
254/9R/2017 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 756/5
v k.ú. Dražice - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení,
provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení mezi Městem
Benátky nad Jizerou a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 756/5 v k.ú. Dražice a právo

provést stavbu veřejné komunikační sítě "71010-008701 VPI_Dražice, most ev. č.
27214-2 Jizera"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení,
provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení mezi Městem
Benátky nad Jizerou a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 756/5 v k.ú. Dražice a právo provést stavbu veřejné
komunikační sítě "71010-008701 VPI_Dražice, most ev. č. 27214-2 Jizera" za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 363,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 12.6.2017
Z: Marek Mařík
255/9R/2017 Vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za
rok 2017 - HC Benátky nad Jizerou, z.s.
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti HC
Benátky nad Jizerou ve výši 800.000,- Kč za rok 2017
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 12.6.2017
Z: Marek Mařík
256/9R/2017 Žádost o povolení přijetí sponzorského daru u příležitosti pořádání XII.
Letních seniorských her MěCKP - Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky MěCKP o povolení přijetí sponzorského daru
od firmy GSP SIGN & DESIGN s.r.o., Průmyslová 1007, Benátky nad Jizerou ve výši
5.000,- Kč u příležitosti pořádání XII. Letních seniorských her
2. souhlasí
s přijetím sponzorského daru od firmy GSP SIGN & DESIGN s.r.o., Průmyslová 1007,
Benátky nad Jizerou ve výši 5.000,- Kč u příležitosti pořádání XII. Letních seniorských
her MěCKP (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 19.5.2017
Z: Marek Mařík
257/9R/2017 Žádost o povolení vyřazení nepotřebných, nefunkčních předmětů - Městské
centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče, o souhlas s vyřazením majetku MěCKP dle přiloženého návrhu
2. souhlasí
s vyřazením majetku Městského centra komplexní péče dle přiloženého návrhu
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 19.5.2017
Z: Marek Mařík

258/9R/2017 Žádost o navýšení příspěvku zřizovatele pro rok 2017 z důvodu nutnosti
vybavení tříd prvního stupně - Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Jana Novotného, ředitele příspěvkové organizace města Základní
školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135, o navýšení příspěvku zřizovatele pro rok 2017
ve výši 350.000,- Kč formou rozpočtové změny z důvodu nutnosti vybavení dvou tříd
prvního stupně v budově bývalé pošty
2. souhlasí
s navýšením příspěvku zřizovatele pro rok 2017 ve výši 350.000,- Kč z výše uvedeného
důvodu formou rozpočtové změny (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 9.6.2017
Z: Jana Košťálová
259/9R/2017 Stanovení výše prodejní ceny samolepících etiket - Benátecký hrozen 2017
RM
1. projednala
návrh odboru Vnitřních věcí - kultura na stanovení výše prodejní ceny samolepicích
etiket s označením šampión, velká zlatá, zlatá, stříbrná a bronzová medaile, které jsou
ochrannou známkou soutěže "Benátecký hrozen 2017"
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Vnitřních věcí - kultura, dle kterého samolepicí etikety po ukončení
soutěže zhotoví Tiskárna Etiflex Břeclav. Cena je stanovena dle počtu objednaných
kusů. V loňském roce se etikety prodávaly za 2,- Kč/1 ks s DPH
3. stanovuje
prodejní cenu samolepicích etiket ve výši 2,- Kč/ks s DPH (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 31.5.2016
Z: Marie Khýnová
260/9R/2017 Služební zahraniční cesta (Pultusk) - Jaroslav Král, RNDr. Pavel Štifter,
RNDr. Milan Procházka, Renata Drössler
RM
1. projednala
účast pana Jaroslava Krále, RNDr. Pavla Štiftera, RNDr. Milana Procházky a paní
Renaty Drössler na služební zahraniční cestě do polského města Pultusk ve dnech 16. 18.06.2017 (partnerská návštěva) s tím, že uvedeným osobám bude poskytnuto kapesné
a stravné a účastníci cesty budou na dobu pobytu pojištěni
2. souhlasí
s účastí pana Jaroslava Krále, RNDr. Pavla Štiftera, RNDr. Milana Procházky a paní
Renaty Drössler na služební zahraniční cestě do polského města Pultusk ve dnech 16. 18.06.2017 (partnerská návštěva) s tím, že uvedeným osobám bude poskytnuto kapesné
a stravné a účastníci cesty budou na dobu pobytu pojištěni
T: 16.6.2017
Z: Jana Košťálová
261/9R/2017 Žádost o bezplatný pronájem prostor v kulturně vzdělávacím centru
Záložna - Bazilišek benátský
RM
1. projednala
žádost divadelního spolku Bazilišek benátský o pronájem místnosti v kulturně
vzdělávacím centru Záložna za účelem tvorby a uskladnění kulis a kostýmů s tím, že o

pronájem je žádáno až po ukončení rekonstrukce ZUŠ J. A. Bendy, která nyní všechny
prostory v Záložně využívá pro svou činnost
2. požaduje
požaduje v uvedené záležitosti sjednat schůzku s principálkou tohoto divadelního
souboru ve věci upřesnění žádosti (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2017
Z: Marek Mařík

RNDr. Pavel Štifter v.r.
místostarosta

Jaroslav Král v.r.
starosta

