MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 23.6.2017
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.

292/11R/2017 Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 85/4R/2017, 149/5R/2017, 160/5R/2017, 166/6R/2017, 175176/6R/2017, 181/6R/2017, 185/6R/2017, 191/7R/2017, 195-196/7R/2017, 201203/7R/2017, 209/7R/2017, 217/8R/2017, 220/8R/2017, 223-224/8R/2017, 232233/8R/2017, 235-238/9R/2017, 246/9R/2017, 249-250/9R/2017, 253-255/9R/2017,
258/9R/2017, 260/9R/2017, 263-269/10R/2017,272-273/10R/2017, 275/10R/2017,
277-278/10R/2017, 281-288/10R/2017, 290-291/10R/2017 (souhlasilo 5 přítomných
radních)
3. revokuje
usnesení číslo 198/7R/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 traktoru Zetor 5718, RZ MB
37-25. Dle tohoto posudku je tržní cena uvedeného traktoru odhadnuta v rozmezí od
36.200,- Kč do 41.000,- Kč
4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej výše uvedeného traktoru za
cenu ve výši 41.000,- Kč panu xxxxxx, bytem xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 12.9.2017
Z: Marek Mařík
293/11R/2017 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1. - 5.2017
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1. - 5. měsíc roku
2017
2. doporučuje
výše uvedený přehled Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 12.9.2017
Z: Jana Košťálová
294/11R/2017 Smlouva o výpůjčce movitého majetku "Pračka Electrolux" - Městské
centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o výpůjčce movitého majetku "Pračka Electrolux" mezi
Městem Benátky nad Jizerou a Městským centrem komplexní péče Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
Smlouvu o výpůjčce movitého majetku "Pračka Elektrolux" mezi Městem Benátky nad
Jizerou a Městským centrem komplexní péče Benátky nad Jizerou, se sídlem nám. 17.
listopadu 593, Benátky nad Jizerou

3. pověřuje
starostu podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 14.7.2017
Z: Marek Mařík
295/11R/2017 Cenová nabídka na dotisk bloků mapy města Benátky nad Jizerou
("trhací mapa") - STUDIO WINTER s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy STUDIO WINTER s.r.o. na dotisk bloků map
města Benátky nad Jizerou ("trhací mapa) v počtu 2.000 listů (tj. 40 bloků) za cenu ve
výši 10.148,27 Kč s DPH
2. souhlasí
s objednáním dotisku bloků map města Benátky nad Jizerou ("trhací mapa") od firmy
STUDIO WINTER s.r.o., v počtu 2.000 listů (tj. 40 bloků) za cenu ve výši 10.148,27
Kč s DPH (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2017
Z: RNDr. Pavel Štifter
296/11R/2017 Smlouva o dílo na akci "Renovace dubových parket ve společenském sále
Dražice nad Jizerou" - Ing. Jiří Januška - Parket servis
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o dílo na akci "Renovace dubových parket ve společenském
sále Dražice nad Jizerou" mezi Městem Benátky nad Jizerou a firmou Ing. Jiří Januška
- Parket servis, jejímž předmětem je renovace stávajících dubových parket ve
společenském sále na Dražicích za cenu ve výši 145.515,- Kč s DPH
2. schvaluje
Smlouvu o dílo na akci "Renovace dubových parket ve společenském sále Dražice nad
Jizerou" mezi Městem Benátky nad Jizerou a firmou Ing. Jiří Januška - Parket servis, se
sídlem Šarochova 1238, 250 02 Stará Boleslav, jejímž předmětem je renovace
stávajících dubových parket ve společenském sále na Dražicích za cenu ve výši
145.515,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 14.7.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová
297/11R/2017 Koupě pozemku č. 848/6 a č. 848/7 v k.ú. Nové Benátky - HLAVNÍ
MĚSTO PRAHA
RM
1. projednala
žádost Hlavního města Prahy o vyjádření ve věci nabídky na koupi pozemku č. 848/6 o
výměře 176 m2 a pozemku č. 848/7 o výměře 142 m2 v k.ú. Nové Benátky do majetku
Města Benátky nad Jizerou za cenu stanovenou dle znaleckého posudku
2. souhlasí
s koupí pozemku č. 848/6 o výměře 176 m2 a pozemku č. 848/7 o výměře 142 m2 v k.ú.
Nové Benátky do majetku Města Benátky nad Jizerou za cenu stanovenou dle
znaleckého posudku
3. doporučuje
koupi výše uvedených pozemků Zastupitelstvu města ke schválení za cenu stanovenou
dle znaleckého posudku (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 12.9.2017
Z: Marek Mařík

298/11R/2017 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Komise pro kulturu a památky
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2017 ze zasedání Komise pro kulturu a památky konaného dne
13.6.2017
299/11R/2017 Návrh na změnu v propozicích BFA na rok 2017
RM
1. projednala
a. návrh na změnu v propozicích BFA na rok 2017, konkrétně návrh, aby si
účastníci soutěže hradili ubytování výhradně sami. V minulých letech bylo
ubytování účastníkům hrazeno městem
b. návrh Komise pro kulturu a památky na zrušení BFA a náklady za samotnou
akci využít v jiném kulturním vyžití - např. k uspořádání dalších divadelních
představení
2. souhlasí
s návrhem na změnu v propozicích BFA na rok 2017, konkrétně s tím, že soutěžícím
nebude v rámci výše uvedené akce hrazeno ubytování (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 23.6.2017
Z: Marie Khýnová
300/11R/2017 Stanovení výše vstupného na akci "Posezení s burčákem"
RM
1. projednala
předložený návrh odboru Vnitřních věcí, školství a kultury na stanovení výše
vstupného na akci "Posezení s burčákem". Dle vyjádření odboru OVV se občané v
loňském roce „rozčilovali“ a měli časté negativní připomínky k pořadatelům, proč se
neruší vstupné v případě nepříznivého počasí, když je na nádvoří hudební program
zrušen a do sklepní místnosti, kde hraje cimbál, se vejde pouze malé množství lidí,
tudíž většina občanů hudbu v jiných prostorách neslyší. Odbor OVV navrhuje:
1. v případě, že by byli pořadatelé nuceni z důvodu nepříznivého počasí hudební
produkci na nádvoří zrušit, navrhuje OVV taktéž zrušit vstupné
2. ponížit vstupné z dosavadních 50,- Kč na 30,- Kč (děti do 12 let zdarma)
Odůvodnění: Pokud porovnáme tuto akci s Benáteckým hroznem, kde se vstupné
neplatí, pouze návštěvníci si dobrovolně kupují skleničku za 30,- Kč, hudební
produkce je taktéž na nádvoří a cimbál ve sklepení, jeví se ponížení vstupného
adekvátní. Cílem je i přilákat více občanů k posezení na tuto podzimní akci, aby si
pouze nekoupili burčák a nešli hned domů
2. rozhodla
ponechat vstupné ve stejné výši jako v loňském roce tj. 50,- Kč/osoba (děti do 12 let
zdarma) (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 23.6.2017
Z: Marie Khýnová
301/11R/2017 Výpověď Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (rekreační
zařízení v Rokytnici) č. 7/NB2014 ve znění Dodatku č. 1 - CHAPE, s.r.o.
RM
1. bere na vědomí
zaslanou výpověď Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (rekreační zařízení
v Rokytnici) č. 7/NB2014 ve znění Dodatku č. 1 od společnosti CHAPE, s.r.o.
2. navrhuje
v případě souhlasu žadatele ukončení nájemního poměru na výše uvedený prostor
sloužící k podnikání dohodou ke dni 31.8.2017 s tím, že stávajícímu nájemci bude
vyplacena částka ve výši 266.987,47 Kč (neodbydlené zhodnocení nemovitých věcí)
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.8.2017
Z: Marek Mařík

302/11R/2017 Žádost o souhlas s provizorní trasou pro telekomunikační kabel v rámci
stavby "71010-008701 VPI_Dražice, most ev. č. 27214-2 Jizera" (nový most v Dražicích)
- Ing. Jaromír Červenka
RM
1. projednala
žádost pana Ing. Jaromíra Červenky, o souhlas s provizorní trasou pro telekomunikační
kabel v rámci stavby "71010-008701 VPI_Dražice, most ev. č. 27214-2 Jizera" (nový
most v Dražicích) a s výstavbou 1 sloupu na pozemku města dle přiloženého návrhu
2. souhlasí
s provizorní trasou pro telekomunikační kabel v rámci stavby "71010-008701
VPI_Dražice, most ev. č. 27214-2 Jizera" (nový most v Dražicích) a s výstavbou 1
sloupu na pozemku města dle přiloženého návrhu (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 14.7.2017
Z: Marek Mařík
303/11R/2017 Dodatek č. XXXII ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní
linkové osobní dopravě - Středočeský kraj x ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
RM
1. bere na vědomí
zaslaný Dodatek č. XXXII ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové
osobní dopravě mezi Středočeským krajem a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
s.r.o. a postupuje tento dodatek Komisi pro dopravu a bezpečnost na vědomí
T: 23.6.2017
Z: Marek Mařík
304/11R/2017 Informace o uvolněných sociálních pokojích na adrese L. Vágnera čp. 139,
Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předloženou informaci o uvolnění 2 sociálních pokojů na adrese L. Vágnera čp. 139,
Benátky nad Jizerou. Dle vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové
hospodářství není v současné době vhodný zájemce na přidělení
305/11R/2017 Žádost o prodloužení smluv o nájmu bytu - xxxxxxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
a. žádost paní xxxxxxxxxx o prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem bytové
jednotky, na adrese Husovo náměstí 39, Benátky nad Jizerou. Dle vyjádření
odboru SMRM-BH končí nájemní smlouva ke dni 30.6.2017. Během posledního
roku je nájemné placeno řádně a včas. Odbor SMRM-BH doporučuje
prodloužení smlouvy na dobu neurčitou
b. žádost paní xxxxxxxxxx o prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem
sociálního pokoje, na adrese L. Vágnera 139, Benátky nad Jizerou. Dle vyjádření
odboru SMRM-BH končí nájem k 31.7.2017. Nájemné je placeno řádně a včas.
Odbor SMRM-BH doporučuje prodloužení smlouvy opět na dobu určitou tj. od
1.8.2017 do 31.7.2018
c. žádost paní xxxxxxxxxxx o prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem bytové
jednotky, na adrese Husovo náměstí 39, Benátky nad Jizerou. Dle vyjádření
odboru SMRM-BH končí nájem k 30.6.2017. Nájemné je hrazeno včas. Je
evidován nedoplatek z vyúčtování záloh na služby za rok 2016 ve výši 720,- Kč.
Přislíbena úhrada nejpozději do 30.6.2017. Odbor SMRM-BH doporučuje
prodloužení smlouvy na dobu určitou, tj. od 1.7.2017 do 30.9.2017
2. souhlasí
a. s prodloužením smlouvy o nájmu bytové jednotky, na adrese Husovo náměstí
39, Benátky nad Jizerou, paní xxxxxxxxxxx na dobu neurčitou od 1.7.2017
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová

b. s prodloužením smlouvy o nájmu na pronájem sociálního pokoje se společným
příslušenstvím, na adrese L. Vágnera 139, Benátky nad Jizerou, paní
xxxxxxxxxxxx na dobu určitou od 1.8.2017 do 31.7.2018 (souhlasilo 5
přítomných radních)
T: 31.7.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová
c. s prodloužením smlouvy o nájmu bytové jednotky, na adrese Husovo náměstí
39, Benátky nad Jizerou, paní xxxxxxxxxx na dobu určitou od 1.7.2017 do
31.12.2017 (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová
306/11R/2017 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu (rodinného domku) xxxxxxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxxxxxx o prodloužení smlouvy o nájmu bytu (rodinného domku),
Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého je
smlouva uzavírána vždy na dobu určitou. Nájem končí k 30.6.2017. V současné době je
evidována pohledávka ve výši 6.282,- Kč včetně aktuálního nájemného (měsíční výše
nájemného činí 2.147,- Kč). Dále je evidována pohledávka z vyúčtování záloh na služby
za rok 2016 ve výši 2.541,- Kč a pohledávka na místním poplatku - odpady - pro letošní
rok 210,- Kč. Celková pohledávka tedy činí 9.033,- Kč. Z těchto důvodů nedoporučuje
odbor SMRM-BH prodloužení nájemní smlouvy
3. souhlasí
s prodloužením smlouvy o nájmu rodinného domku, Benátky nad Jizerou, s panem
xxxxxxxxxxxxxx do 30.9.2017 za předpokladu, že budou veškeré pohledávky umořeny
odpracováním pro město (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.9.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová
307/11R/2017 Žádost o udělení souhlasu se stavbou a osazením vstupní brány do areálu
bývalé sladovny - SLADOSPOL, spol. s r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti SLADOSPOL, spol. s r.o. o vyjádření a souhlas města Benátky nad
Jizerou, jako vlastníka sousedního pozemku, s osazením vstupní brány do areálu bývalé
sladovny od České spořitelny
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města doporučuje souhlas udělit
3. nesouhlasí
s osazením vstupní brány do areálu bývalé sladovny od České spořitelny dle přiloženého
návrhu (nesouhlasilo 5 přítomných radních)
T: 14.7.2017
Z: Marek Mařík
308/11R/2017 Stížnost proti postupu správního orgánu podle § 175 zákona č. 500/2004
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů proti postupu Městského úřadu v
Benátkách nad Jizerou ve věci havarijního stavu komunikace v chatové oblasti "pod
stráněmi" (Benátky nad Jizerou, Obodř - Kochánky) - vlastníci a uživatelé objektů v ulici
Podskalská
RM
1. projednala
stížnost vlastníků a uživatelů objektů v ulici Podskalská proti postupu správního orgánu
podle § 175 zákona č. 500/2004 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů proti
postupu Městského úřadu v Benátkách nad Jizerou ve věci havarijního stavu
komunikace v chatové oblasti "pod stráněmi" (Benátky nad Jizerou, Obodř - Kochánky)

2. bere na vědomí
vyjádření odboru Výstavby a územního plánování, dle kterého se lokalita strání od
Benátek do Kochánek nachází dle platného územního plánu města Benátky nad
Jizerou:
1) převážně v ploše NS.opr - Plochy smíšené nezastavěného území s indexy využití
"o", "p", "r"
"o" - ochranná zóna - prostor mezi různými druhy funkčního využití (například
izolační prostor mezi obytnými a intenzivně zemědělsky využívanými plochami.)
"p" - přírodní preference - územní ochrana chráněných území a územní ochrana
vymezeného územního ekosystému ekologické stability a dalších ekologicky cenných
území (zejména ekologické kostry území)
"r" - rekreace nepobytová - vybavení a vybrané stavby pro nepobytovou (!) rekreaci a
sport (například turistické cesty, cyklistické stezky, naučné stezky, otevřený jezdecký
areál, odpočinkové altány a přístřešky, pikniková místa, vyhlídky, rozhledny,
informační prvky, sportovní a herní prvky - areály zdraví, apod.)
nepřípustné využití: stavby pro zemědělství, lesnictví, pro těžbu nerostů, ubytovací
(pobytová) zařízení pro rekreaci a cestovní ruch, hygienická zařízení kromě těch, která
jsou součástí odpočívek při komunikacích nebo cyklistických a turistických stezkách a
trasách
2) v území jsou vyznačeny stávající zastavěné plochy, které jsou označeny jako RI.1 Individuální rekreace specifická - v pásmu terénního zlomu
hlavní využití: území s rozptýlenou rekreační zástavbou - objekty individuální
rekreace
přípustné využití: ojedinělé stávající obytné objekty
nepřípustné využití: změna užívání na objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy) bez
dořešení koncepce dopravní a technické obsluhy území a transformace celé lokality
3) cesta pod stráněmi do Kochánek je dle územního plánu účelová komunikace (stejně
jako ostatní polní cesty v okolí), cyklostezka/cyklotrasa, toto je stávající využití, není
zde navržena žádná veřejně prospěšná stavba - komunikace
3. se ztotožňuje
s výše uvedeným vyjádřením s tím, že Město Benátky nad Jizerou bude nadále udržovat
uvedenou účelovou komunikaci a v rámci možností zajistí její opravu. Charakter ani
účel komunikace však měnit nebude (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 14.7.2017
Z: Marek Mařík
309/11R/2017 Žádost o prodej vyřazené vysokozdvižné plošiny - obec Dětenice
RM
1. projednala
žádost pana Ing. Radomíra Vališky, starosty obce Dětenice, o prodej vyřazené
vysokozdvižné plošiny na podvozku AVIA, SPZ 8S5 0478 z majetku Technických
služeb města Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
a. vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je v současné
době zadán odborný posudek na ocenění uvedené plošiny. Odbor SMRM
doporučuje po odevzdání posudku zahájit řízení o prodeji
b. předložený odborný posudek Ing. Jana Uhlíře, experta oceňování movitého
majetku, na stanovení tržní hodnoty montážní plošiny Avia A 31.1 N PM 0160,
RZ 8S5 0478. Dle tohoto posudku je tržní cena uvedené plošiny odhadnuta v
rozmezí od 10.300,- Kč do 15.400,- Kč
3. doporučuje
Zastupitelstvu města prodej výše uvedené plošiny za cenu ve výši 15.400,- Kč do
majetku obce Dětenice (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 12.9.2017
Z: Marek Mařík

310/11R/2017 Žádost o souhlas s přijetím poskytnutého daru - Základní škola Benátky
nad Jizerou, Pražská 135
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Jana Novotného, ředitele Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská
135, o souhlas s přijetím poskytnutého finančního daru od firmy Gravo Tech s.r.o., ve
výši 10.000,- Kč, od paní Anny Odvárkové ve výši 5.000,- Kč, od Knihkupectví Na
Burse ve výši 3.875,- Kč a firmy VTOS s.r.o. ve výši 36.600,- Kč s tím, že tyto finanční
prostředky budou použity na úhradu nákladů na odměny a absolventské plakety pro
vycházející žáky a ostatní aktivity spojené s činností školy
2. souhlasí
s přijetím sponzorských darů od výše uvedených osob a firem pro výše uvedené účely
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 23.6.2017
Z: Marek Mařík
311/11R/2017 Žádost o vyjádření ve věci uplatnění pohledávky do pozůstalostního řízení
- Mgr. Alice Nepomucká, notářka
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Alice Nepomucké, notářky, o vyjádření ve věci uplatnění pohledávky
Města Benátky nad Jizerou, jako vypravitele pohřbu, do pozůstalostního řízení po panu
xxxxxxxxxx, naposledy bytem xxxxxxxxx, Benátky nad Jizerou, zemř. dne 03.05.2017
2. rozhodla
neuplatňovat pohledávku Města Benátky nad Jizerou, jako vypravitele pohřbu, do
pozůstalostního řízení po panu xxxxxxxxxxx, naposledy bytem xxxxxxxxxx, Benátky
nad Jizerou, zemř. dne 03.05.2017 (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 23.6.2017
Z: Marie Khýnová
312/11R/2017 Žádost o společné jednání ve věci řešení navržených podnětů občanů
městské části Dražice - Spolek občané Dražic
RM
1. projednala
žádost pana Petra Matuše, předsedy Spolku občané Dražic, o společné jednání ve věci
řešení navržených podnětů občanů městské části Dražice (např. příprava dopravního
značení pro objízdnou trasu v případě opravy mostu v Benátkách nad Jizerou, výstavba
dětského hřiště, situace v okolí hradu, omezení rychlosti v některých částech obce,
údržba zeleně aj.)
2. bere na vědomí
zaslané podněty k řešení s tím, že v této záležitosti bude sjednána společná schůzka se
zástupci spolku a vedení města (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2017
Z: Marek Mařík
313/11R/2017 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola města
Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Jany Pucandlové, ředitelky Mateřské školy města Benátky nad Jizerou,
okres Mladá Boleslav, o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v MŠ na školní rok
2017/2018
2. povoluje
na základě ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole města Benátky nad
Jizerou, okres Mladá Boleslav pro školní rok 2017/2018 následně:

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Benátky nad Jizerou:
Žižkova 432: 1 tř. - 27 dětí, 2 tř.- 27 dětí
Dražická 43: 1 tř. - 25 dětí
U Cukrovaru 655: 1 tř. - 25 dětí, 2 tř. - 25 dětí
Platanová 653: 1 tř. - 27 dětí, 2 tř. - 28 dětí, 3 tř. - 28 dětí
17. listopadu 514: 1 tř. - 26 dětí
Výjimka se povoluje za předpokladu, že zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 23.6.2017
Z: Marie Khýnová
314/11R/2017 Žádost o převedení částky z rezervního fondu do investičního fondu nebo
fondu oprav - Správa sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
a. žádost pana Jana Slivky, ředitele Správy sportovních zařízení města Benátky
nad Jizerou, o převedení částky ve výši 127.454,- Kč z rezervního fondu do
fondu investičního na nákup nového čerpadla studny, která zásobuje vodou letní
stadion, zimní stadion a koupaliště
b. žádost pana Jana Slivky, ředitele Správy sportovních zařízení města Benátky
nad Jizerou, o převedení částky ve výši 128.000,- Kč z rezervního fondu do
fondu investičního na generální opravu motoru rolby ZAMBONI
2. souhlasí
s převedením částky ve výši 127.454,- Kč a částky ve výši 128.000,- Kč z rezervního
fondu do fondu investičního na výše uvedené účely (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 14.7.2017
Z: Marek Mařík
315/11R/2017 Dendrologický posudek a návrh na ošetření zeleně v areálu fotbalového
stadionu - TREECLIMBERS s.r.o.
RM
1. projednala
předložený dendrologický posudek společnosti TREECLIMBERS s.r.o. a návrh na
ošetření zeleně v areálu fotbalového stadionu za cenu ve výši 46.800,- Kč
2. souhlasí
na základě výše uvedeného posudku s návrhem na ošetření zeleně v areálu fotbalového
stadionu za cenu ve výši 46.800,- Kč od společnosti TREECLIMBERS s.r.o., se sídlem
Jaselská 302, Mladá Boleslav (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.8.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová
316/11R/2017 Provozní řád veřejných dětských hřišť a pískovišť a návštěvní a provozní
řád Fitness parku - Sportovně rekreační areál Urbanovka
RM
1. projednala
a. předložený provozní řád dětského hřiště a pískoviště ve sportovně rekreačním
areálu na Urbanovce
b. předložený návštěvní a provozní řád Fitness parku RVL 13 ve sportovně
rekreačním areálu na Urbanovce
2. schvaluje
provozní řád veřejných dětských hřišť a pískovišť a návštěvní a provozní řád Fitness
parku RVL 13 ve sportovně rekreačním areálu Urbanovka (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 23.6.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová

317/11R/2017 Žádost o povolení výsadby zeleně na pozemku č. 871/1 a 450/1 v k.ú. Kbel
- xxxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxxxx o povolení výsadby zeleně (živý plot "Habr obecný") u domu
čp. 166 ve Kbele v šíři cca 2 m na pozemku č. 871/1 a 450/1 v k.ú. Kbel v majetku
Města Benátky nad Jizerou
2. souhlasí
s povolením výsadby zeleně (živý plot "Habr obecný") u domu čp. 166 v šíři cca 2 m
na pozemku č. 871/1 a 450/1 v k.ú. Kbel v majetku Města Benátky nad Jizerou panu
xxxxxxx za předpokladu, že žadatel bude tuto zeleň na své náklady udržovat (souhlasilo
5 přítomných radních)
T: 14.7.2017
Z: Marek Mařík
318/11R/2017 Žádost o projednání možnosti podnikatelského záměru v nebytovém
prostoru Husovo náměstí 60, Benátky nad Jizerou - xxxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxxxxxxxx o projednání možnosti pronájmu prostoru sloužícího k
podnikání na adrese Husovo náměstí 60, Benátky nad Jizerou, za účelem výuky
anglického jazyka a o rekonstrukci těchto prostor ze strany města Benátky nad Jizerou
2. sděluje
žadatelce, že město Benátky nad Jizerou v současné době neplánuje rekonstrukci výše
uvedených prostor a navrhuje obrátit se ve věci pronájmu prostor pro výše uvedené
účely na ředitele Základní školy Husovo náměstí (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 14.7.2017
Z: Marek Mařík
319/11R/2017 Cenová nabídka na úpravu chodeb MěCKP - Stanislav Váňa
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku pana Stanislava Váni na úpravu chodeb v Městském
centru komplexní péče za cenu ve výši 282.173,21,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku pana Stanislava Váni na úpravu chodeb v Městském
centru komplexní péče za cenu ve výši 282.173,21,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 5
přítomných radních)
T: 14.7.2017
Z: Ing. Alena Kratochvílová

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta

Jaroslav Král
starosta

