3. veřejné zasedání Zastupitelstva města

27.06.2018

Zápis
3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 27.06.2018 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Program:
Usnášení schopnost zastupitelstva
Přivítání, seznámení s programem
Určení ověřovatelů, návrhové komise
Kontrola zápisu a usnesení
Zpráva starosty města
Zpráva místostarosty města
Zpráva tajemníka městského úřadu
Majetkové a organizační záležitosti
 Plnění rozpočtu města 1. – 5. 2018, Rozpočtové opatření č. 3/2018, Závěrečný účet města Benátky
nad Jizerou za rok 2017 – návrh, Střednědobý výhled rozpočtu města Benátky nad Jizerou 20192021- návrh, Schvalování účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2017, Pohledávky
 Zápis ze zasedání Finančního a Kontrolního výboru
 Prodej pozemku č. 1061 v k.ú. Kbel
 Prodej části pozemku č. 5009/1, části č. 5010/1, části č. 5083/4, části č. 5085 a části č. 5086 v k.ú.
Staré Benátky
 Smlouvy o zřízení věcných břemen
 Kupní smlouvy na akci "Prodej pozemků na výstavbu RD v lokalitě nad stadionem v Obodři"
 Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa“
 Zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města na volební období 2018-2022
 Vyúčtování dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok 2018
 Odstoupení od Kupní smlouvy na koupi pozemku č. 771/23 v k.ú. Nové Benátky a vzdání se
předkupního práva
9. Interpelace zastupitelů
10. Náměty a připomínky občanů
11. Různé, závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2) Zahájení, seznámení s programem jednání
Třetí veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2018 zahájil starosta města pan Jaroslav Král přivítáním všech
přítomných. Úvodem předložil zastupitelům města návrh programu tohoto jednání. Návrh byl přijat všemi přítomnými
zastupiteli.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 22 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 22 zastupitelů.
Před zahájením samotného zasedání byl panu starostovi předán prostřednictvím radního a zastupitele města pana RNDr.
Milana Procházky pamětní list od Senátu ČR, jako ocenění za dlouholeté vedení města. Toto ocenění obdrželi starostové,
kteří svou funkci vykonávají více jako 25 let.
3) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Ing. Jiří Haspeklo, PhDr. Ing. Mgr. Karel
Bendl, MBA, LL.M.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Mgr. Jaroslava Šimková, Mgr. Sylva Buriánová.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo 22 přítomných zastupitelů.
4) Kontrola zápisu a usnesení
MUDr. Lenka Draková upozorňuje, že v zápise z minulého zasedání Zastupitelstva města není uvedena interpelace pana
Najmana ohledně vytěženého lesa směrem na Kochánky a výnosů za prodej dřeva v loňském roce. Tato interpelace bude
do zápisu ze dne 9.4.2018 doplněna.
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5) Zpráva starosty města:
Investiční akce ukončené a probíhající:
 Byly dokončeny práce na projektu „Rehabilitace a revitalizace Podzámeckého parku“. Slavnostní otevření této
lokality se uskutečnilo dne 13.06.2018.
 Taktéž byly dokončeny stavební práce na opravě opěrné zdi hřiště na Plajchu. V této souvislosti bylo zmíněno,
že do oprav a rekonstrukcí historické zóny města bylo investováno 35,8 mil. Kč. Jedná se o podzámecký park,
opěrnou zeď na Plajchu, tzv. hlavňák, opravu prostor konírny a další. Z historické části města zbývá ještě
rekonstrukce ulice Revoluční, kde v současné době probíhají stavební práce a ulice Tyršova.
 V lokalitě Nad Stadionem v Obodři byly odstraněny sloupy nadzemního vedení a proběhla pokládka asfaltového
povrchu komunikací. Vzhledem k tomu, že kvalita nového povrchu není odpovídající, bude na náklady
zhotovitelské firmy povrch komunikací kompletně vyměněn. Vlastníci některých pozemků v této lokalitě již
zahájili stavby rodinných domů a celá lokalita se připravuje ke kolaudaci.
 Byly dokončeny stavební práce na výměně vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Kvapilova. Staveniště bylo
předáno společnosti ZETA BENÁTKY s.r.o., která by měla zahájit samotnou rekonstrukci komunikace v této
ulici.
 Dále byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci ulice Čeňka Prause. S jejich průběhem byla vyjádřena
spokojenost. Až budou vhodné klimatické podmínky, proběhne drobná úprava zelených ploch v této ulici.
 Nadále probíhají stavební práce na rekonstrukci ulice Revoluční, kde bylo řešeno husté zasíťování ulice a se
společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. je řešena nedostatečná hloubka vodovodu. V současné
době jsou pokládány obrubníky a připravuje se samotné předláždění této ulice.
 Nadále pokračují stavební práce na realizaci projektu „Revitalizace sídliště Na Burse - II. etapa ulice Na Burse“.
Je vybudovaný hlavní chodník a nové parkovací plochy. Jsou položeny obrubníky a připravuje se položení
asfaltových povrchů komunikací. K položení povrchu je taktéž připravena plocha pro nové workoutové hřiště.
Stavební práce by mohly být dokončeny do konce měsíce července. V prostorách sídliště byly dále vysázeny
nové platany.
 V rámci výstavby plánovaného propojení (cyklotrasy) mezi Benátkami nad Jizerou I a městskou částí Dražice
byly na trase položeny obrubníky a nyní probíhá již pokládka asfaltového povrchu. Na uvedené trase zbývá
doplnit značení a dodělat drobné terénní úpravy. Během několika dnů by měly být stavební práce kompletně
dokončeny. Tímto propojením vznikla nová bezpečnostní stezka mezi městskou částí Dražice a Benátkami nad
Jizerou I, která bude především důležitá po dokončení opravy mostu přes řeku Jizeru v městské části Dražice a
po dobu opravy mostu v Benátkách nad Jizerou.
 Nadále pokračují stavební práce na rekonstrukci ulice Kalistova a to v úseku od ulice Pražská k Lidické.
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že některé kanalizační přípojky jsou poškozené. Vzhledem k této
skutečnosti budou stavební práce pravděpodobně zpožděny.
 Byly ukončeny stavební práce na výstavbě nové klubovny oddílu vodního slalomu. S jejich průběhem byla
vyjádřena spokojenost. Děkuje všem za vstřícnost a schválení dotace na tuto akci.
 Byly zahájeny práce na demolici objektu bývalé skautské klubovny v areálu MŠ Jizerka.
 Dále byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci chodníku v ulici bratří Bendů. V současné době je dokončena
část chodníku u prodejny Maxihit a stavební práce budou nadále pokračovat v úseku od části, kde je v současné
době stávající chodník ukončen směrem k ulici Pražská.
 Byly podány informace ze zasedání Rady města, ze dne 06.06.2018, na kterém představili zástupci společnosti
LIDL již konkrétní vizi prodejny, kterou chtějí ve městě vybudovat. Byla předložena vizualizace objektu a jeho
umístění, byly zodpovězeny otázky týkající se dopravního napojení (výstavba kruhového objezdu), časového
harmonogramu, řešení oddělení od okolních soukromých pozemků atd. Ze strany města bylo navrženo, aby byla
svolána schůzka s majiteli nemovitostí bezprostředně sousedících s tímto objektem.
 Byly zahájeny práce na úpravě parčíku v městské části Kbel. V současné době je budována centrální cesta.
 Vyjádřena byla spokojenost s průběhem stavebních prací na opravě kaple sv. Martina na hřbitově v Benátkách
nad Jizerou I. a s průběhem prací na opravě kříže na kamenném podstavci na tomto hřbitově.
 Dále byly zahájeny práce na přestavbě stávajícího skateparku na Urbanovce. V této souvislosti děkuje panu Janu
Dibitanzlovi za zhotovení dalšího plata, které bylo umístěno v areálu na Urbanovce. Do tohoto sportovního a
relaxačního areálu byly nakoupeny šlapadla a loďky, které budou na základě stanoveného provozního řádu
návštěvníkům půjčovány. Dále informuje, že kolem hřiště na plážový volejbal budou instalovány záchytné sítě.
 Je připravováno výběrové řízení na zhotovitele akce "Pozorovatelna divokých koní a zubrů v Benátkách nad
Jizerou". Město obdrželo na tuto akci ze Středočeského kraje dotaci ve výši 1 mil. Kč z programu
Environmentální vzdělávání a výchova.
Investiční akce připravované:
 Město obdrželo projektovou dokumentaci na výstavbu tělocvičny pro ZŠ Husovo náměstí, dle které je rozpočet
na tuto akci ve výši cca 90 mil. Kč včetně DPH. Vzhledem k této skutečnosti byla požadována úprava projektové
dokumentace a hledání možností snížení nákladů na tuto akci.
 Je zpracovávána zastavovací studie pro zástavbu na pozemcích mezi golfovým areálem a městskou části Kbel.
Vypracování této studie bylo zadáno na základě žádosti společností JUPITER CORPORATION a.s. a LETNÁ
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REAL s.r.o. o prodej uvedených pozemků. V současné době se čeká na vyjádření společnosti Vodovody a
kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ve věci napojení lokality na zdroje vody. Následně bude posouzeno, zda je
vypracovaná studie v souladu s územním plánem města a bude předložena k posouzení dotčeným orgánům. V
případě, že budou všechny náležitosti a normy splněny, bude uvažováno a případně jednáno o prodeji pozemků
ve výše uvedené lokalitě. Na developera výstavby bude vypsáno výběrové řízení.
 Na dnešní zasedání bude předložen k projednání návrh Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci
"II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa". Jedná se o rekonstrukci ulice Pražská v úseku od městské části Kbel po náměstí
Na Burse. Město Benátky se na této akci bude odhadem podílet částkou ve výši cca 35 mil. Kč z celkových
nákladů ve výši cca 90 mil. Kč.
 Město má pro případ získání dotace zpracovanou projektovou dokumentaci na umístění podzemních kontejnerů
na tříděný odpad na několika místech ve městě.
 Město již obdrželo návrhy na vybudování napojení odběrných míst pro odběr vody z vodovodního řadu v případě
požárního zásahu. Z vytipovaných 3 míst bude vybráno nejvhodnější.
 Město získalo dotaci ve výši 10,5 mil. Kč na projekt „Založení ÚSES (územní systém ekologické stability)
Benátky nad Jizerou – I. etapa“. Jedná se o systém, který propojí veškerý stávající systém zeleně v katastru
města.
 Ve spolupráci se společností BDO Advisory s.r.o. bylo zahájeno zpracování plánu rozvoje sportu. Na webových
stránkách města byl k tomuto projektu zveřejněn dotazník, který mohou občané vyplnit a podílet se tak na tvorbě
zmíněného dokumentu.
 Je připravována oprava pochozí dřevěné výplně na železničním mostě přes řeku Jizeru.
 Dále je připravována oprava oplocení dětského hřiště v sídlišti.
Společenské, kulturní a jiné akce:
 Byly podány informace z valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., která se
uskutečnila dne 14.6.2018. Město Benátky nad Jizerou obdrží jako druhý největší akcionář této společnosti
dividendy ve výši 3.112.382,- Kč před zdaněním.
 Dne 01.05.2018 byl uskutečněn již tradiční Prvomájový jarmark.
 Dne 24.5.2018 byla uskutečněna za účasti operní pěvkyně Magdaleny Kožené akce ZUŠ Open. Akce byla velice
kladně hodnocena.
 Dne 12.5.2018 se uskutečnil v Benátkách nad Jizerou ve sportovní hale u ZŠ Pražská slet župy Fügnerovy.
 Dne 02.06.2018 proběhl další ročník výstavy vín „Benátecký hrozen“.
 Ve dnech 01. – 02.06.2018 se ve sportovní hale u ZŠ Pražská uskutečnil charitativní florbalový turnaj ve
prospěch sedmiletého ochrnutého chlapce. Tuto akci pořádal pan Pavel Petr.
6) Zpráva místostarosty města
 V rámci výročí 100 let republiky probíhá obnova pomníků a památníků a jejich okolí ve městě. Je připravováno
umístění busty T. G. Masaryka v zámeckém parku. V současné době je umístěn podstavec busty s tím, že konečná
podoba busty bude schválena na jednání, které se uskuteční 03.07.2018. Následně bude zhotoven odlitek, který
bude umístěn na podstavec. V rámci tohoto výročí připravuje pan Jaromír Polák vydání publikace s pracovním
názvem „100 let v životě města“. Tato publikace bude vydána v rámci benátecké knihovničky.
 Byly zahájeny práce na opravě fasády zádní části domu čp. 59 na Husově náměstí, tzv. domu U Ryby. Město
obdrželo z programu Regenerace městské památkové zóny na tuto akci dotaci ve výši 200 tis. Kč.
 Na věži zámeckého kostela byla instalována rozhledová panoramata, na kterých jsou znázorněny obce, města a
hory, které je možno z věže vidět.
 V zámeckém parku probíhá v současné době údržba zeleně.
 Informuje o záměru spolku Občané Dražic, který připravuje ke svátku sv. Ludmily akci pro děti a mši v kostelíku
sv. Martina.
 Informuje o aktualizaci letáku Zubři a koně.
 Dne 11.5.2018 se uskutečnil společný koncert žáků ZUŠ partnerských měst Benátky nad Jizerou, Hustopeče a
Modra.
 Dne 25.5.2018 proběhla akce „Noc kostelů“. V rámci této akce byl otevřen zámecký kostel Narození Panny
Marie, kde proběhl koncert žáků ZUŠ a tematické přednášky.
 Proběhlo slavnostní ukončení dalšího cyklu přednášek v rámci projektu „Vzdělávání seniorů“. Účastníci
vzdělávání poděkovali městu za organizování a financování tohoto projektu. V současné době jsou již připraveny
přednášky na další půl rok.
 Dne 26.6.2018 byli na městském úřadě přijati žáci 9. ročníků základních škol, kteří měli na závěrečném
vysvědčení vyznamenání.
7) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Na základě interpelace zastupitele pana Jaroslava Fröhlicha ve věci zvážení námětu pana Martince na pořízení
defibrilátorů na městská sportoviště bylo zadáno nacenění těchto defibrilátorů. V případě, že budou defibrilátory
pořízeny na všechna sportoviště, jedná se o částku ve výši cca 160 tis. Kč s DPH.
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Zastupitelstvo města – souhlasí se zakoupením defibrilátorů na městská sportoviště za celkovou částku ve výši cca
160 tis. Kč s DPH (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování).
 Překládá informaci PhDr. Marie Soukupové, poskytující psychologické poradenství v Benátkách nad Jizerou na
adrese Zámek 50, o nástupu na mateřskou dovolenou.
 Informuje přítomné o vypsaném výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice na odboru Správy majetku a
rozvoje města.
8) Majetkové a organizační záležitosti
56/3Z/2018 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednalo
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo: 83/3Z/2016, 141/5Z/2016, 114/4Z/2017, 1/1Z/2018, 10/1Z/2018, 12-13/1Z/2018,
15/1Z/2018, 30/2Z/2018, 31-38/2Z/2018, 41-43/2Z/2018, 46-47/2Z/2018, 49-52/2Z/2018 a 55/2Z/2018
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 44/2Z/2018 T: 30.9.2018
u usnesení číslo 45/2Z/2018 T: 30.9.2018
u usnesení číslo 53/2Z/2018 T: 30.9.2018
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
4. revokuje
a. usnesení číslo 40/2Z/2018 - mění se z důvodu nového geometrického plánu a přečíslování pozemků
bod č. 1 a 2 následně:
1. Zastupitelstvo města projednalo žádost paní xxxxxx o prodej pozemku č. xxxx o výměře 53 m2 a č.
xxxxxx o výměře 50 m2 v k.ú. Nové Benátky (tyto pozemky byly geometrickým plánem odděleny od
pozemku č. xxxxxx v k.ú. Nové Benátky) z důvodu přičlenění těchto pozemků k nemovitosti
žadatelky
2. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku č. xxxxxx o výměře 53 m2 a č. xxxxx o výměře
50 m2 v k.ú. Nové Benátky za cenu ve výši 200,- Kč/m2 paní xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71
Benátky nad Jizerou z výše uvedeného důvodu (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2018
Z: Marek Mařík
b. revokuje usnesení číslo 14/1Z/2018 - mění se z důvodu nového geometrického plánu, přečíslování
pozemků, sňatku žadatelů a změny trvalých adres žadatelů bod č. 1 a 2 následně:
1. Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů xxxxxxxxxx o prodej pozemku č. xxxxxx o
výměře 12 m2 a pozemku č. xxxxxxxx o výměře 42 m2 v k.ú. Obodř (pozemky byly odděleny z
pozemku č. xxxxxxxxxx v k.ú. Obodř) v majetku Města Benátky nad Jizerou z důvodu chybného
provedení stavby parkovacího stání s podestou a schodištěm oproti projektové dokumentaci a z
důvodu umístění plotu s pojezdovou bránou pro vjezd na pozemek ve vlastnictví uvedených žadatelů
za cenu ve výši 500,- Kč/m2
2. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku č. xxxxxxxx o výměře 12 m2 a pozemku č.
xxxxxxxx o výměře 42 m2 v k.ú. Obodř (pozemky byly odděleny z pozemku č. xxxxxxx v k.ú.
Obodř) v majetku Města Benátky nad Jizerou z výše uvedených důvodů manželům xxxxxxxxxx, oba
bytem xxxxxxxxxx, Benátky nad Jizerou, za cenu ve výši 500,- Kč/m2 (souhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
T: 30.9.2018
Z: Marek Mařík
57/3Z/2018 Prodej části pozemku č. 5009/1, části č. 5010/1, části č. 5083/4, části č. 5085 a části č. 5086 v k.ú. Staré
Benátky - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
ZM
1. projednalo
žádost společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o prodej části pozemku č. 5009/1 o výměře 5.766 m2,
části pozemku č. 5010/1 o výměře 7.741 m2, části pozemku č. 5083/4 o výměře 1.608 m2, části pozemku č. 5085
o výměře 68.021 m2 a části pozemku č. 5086 o výměře 16.438 m2 v k.ú. Staré Benátky za cenu ve výši 50,Kč/m2 za účelem rozšíření dotřiďovací linky, kompostovací plochy, sběrného dvora, případně jiných zařízení
pro využívání odpadů s tím, že veškeré náklady na převod pozemků budou hrazeny žadatelem. Na základě
vypracovaného znaleckého posudku firmou Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. je cena pozemků stanovena ve výši
20,- Kč/m2. Dle vyjádření Finančního výboru je tato cena úřední, ale pozemky by měly být prodávány za cenu
tržní
2. souhlasí
s prodejem části pozemku č. 5009/1 o výměře 5.766 m2, části pozemku č. 5010/1 o výměře 7.741 m2, části
pozemku č. 5083/4 o výměře 1.608 m2, části pozemku č. 5085 o výměře 68.021 m2 a části pozemku č. 5086 o
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výměře 16.438 m2 v k.ú. Staré Benátky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10, pro výše uvedené účely (souhlasilo 16 přítomných zastupitelů, 6 zastupitelů
nesouhlasilo - na základě žádosti těchto zastupitelů o uvedení jména nesouhlasili: MUDr. Lenka Draková, Mgr.
Sylva Buriánová, PaedDr. Jana Kilevníková, MUDr. Tomáš Závora, Jana Vetešníková a Mgr. Jaroslava
Šimková)
pověřuje
Radu města, aby projednala a do příštího zasedání předložila navrhovanou cenu za prodej výše uvedených
pozemků s tím, že pozemky budou prodány výhradně pro výše uvedené účely a na žadateli bude požadováno
předložení vypracování posouzení vlivů záměru na životní prostředí (proces EIA) a zajištění změny územního
plánu města (souhlasilo 16 přítomných zastupitelů, 5 nesouhlasilo, 1 se zdržel hlasování)
T: 27.9.2018
Z: Marek Mařík

58/3Z/2018 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1. - 5.2018
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1. - 5. měsíc roku 2018
59/3Z/2018 Návrh - rozpočtové opatření č. 3/2018
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 3/2018 Města Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2018 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši ........204.215.814,13 Kč
Financování (tř. 8) ve výši .........................94.325.630,82 Kč
Fondy (tř. 4) ve výši .....650.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši ...............299.191.444,95 Kč
Výdaje běžné (tř. 5)..................169.980.052,35 Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6)..............129.211.392,60 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši ......299.191.444,95 Kč
Rozpočet se schvaluje v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve
znění pozdějších předpisů (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 27.6.2018
Z: Jana Košťálová
60/3Z/2018 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu města Benátky nad Jizerou 2019-2021
ZM
1. projednalo
předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2019-2021
2. schvaluje
předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2019-2021 (souhlasilo 22
přítomných zastupitelů)
T: 27.6.2018
Z: Jana Košťálová
61/3Z/2018 Pohledávky města Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou a bere tento přehled na vědomí (souhlasilo 21
přítomných zastupitelů)
2. projednalo
návrh Finančního výboru, který doporučuje předkládat přehledy pohledávek např. k 31.12. a k 31.7., aby se s
výstupy mohlo lépe pracovat a data k určitému období byla lépe analyzovatelná
3. souhlasí
s výše uvedeným návrhem (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 27.6.2018
Z: Jana Košťálová
62/3Z/2018 Návrh - Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2017
ZM
1. projednalo
předložený návrh závěrečného účtu města Benátky nad Jizerou za rok 2017
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schvaluje
a souhlasí s předloženým návrhem závěrečného účtu města Benátky nad Jizerou za rok 2017 a uzavírá se
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 27.6.2018
Z: Jana Košťálová

63/3Z/2018 Schvalování účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2017
ZM
1. projednalo
návrh na schválení účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za období 01.01. - 31.12.2017
2. schvaluje
dle zákona č. 239/2012 Sb. (novela zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.) účetní závěrku města Benátky nad
Jizerou za období 01.01. - 31.12.2017 (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 27.6.2018
Z: Jana Košťálová
64/3Z/2018 Zápis č.3/2018 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č.3/2018 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 18.06.2018
65/3Z/2018 Zápis č. 3/2018 z jednání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
zápis č. 3/2018 z jednání Kontrolního výboru konaného dne 06.06.2018
2. projednalo
návrh Kontrolního výboru na pověření ředitele Správy městských lesů k odůvodnění stávajícího stavu lesů
města, zejména těžebních prací v části Okrouhlík, dále důvod jeho "přechodu" na příměstský les, a aby
seznámil Zastupitelstvo města s postupem plnění LHP na dalších 8 let, vč. výsledků hospodaření Správy
městských lesů za r. 2016 a 2017 a využití dotací SML městem přidělené.
S výše uvedeným návrhem souhlasilo 9 přítomných zastupitelů, 9 zastupitelů bylo proti tomuto návrhu, 4
zastupitelé se zdrželi hlasování. Uvedený návrh tedy přijat nebyl
66/3Z/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu
na pozemku parc. č. 5010/44 v k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a
provozování zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN) a smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem
Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 5010/44 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu č. IV-12-6022793/VB/02
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění
a provozování zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN) a smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem
Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 5010/44 v k.ú. Staré Benátky a právo provést
stavbu č. IV-12-60-22793/VB/02 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.7.2018
Z: Marek Mařík
67/3Z/2018 Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci "II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa" - Středočeský
kraj x Město Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Městem Benátky nad Jizerou a Středočeským
krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., jejímž předmětem je úprava
vzájemných práv a povinností zúčastněných zadavatelů souvisejících se zadávacím řízením pro akci "II/610
Tuřice - Kbel, I. etapa"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Městem Benátky nad Jizerou a Středočeským
krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., jejímž předmětem je úprava
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vzájemných práv a povinností zúčastněných zadavatelů souvisejících se zadávacím řízením pro akci "II/610
Tuřice - Kbel, I. etapa"
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.7.2018
Z: Marek Mařík

68/3Z/2018 Prodej pozemku č. xxxxxxxx v k.ú. Kbel - xxxxxxxxxxxx
ZM
1. projednalo
žádost paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku č. xxxxxxx v k.ú. Kbel o výměře 33 m2 za cenu
ve výši 150,- Kč/m2. Rada města svým usnesením číslo 257/8R/2018 souhlasí s prodejem výše uvedeného
pozemku a doporučuje tento prodej Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s prodejem pozemku č. xxxxxxx v k.ú. Kbel o výměře 33 m2 za cenu ve výši 150,- Kč/m2 paní xxxxxxxxx a
panu xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou
3. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2018
Z: Marek Mařík
69/3Z/2018 Kupní smlouvy na akci "Prodej pozemků na výstavbu RD v lokalitě nad stadionem v Obodři"
ZM
1. projednalo
a. předložený návrh Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou, panem xxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxx, jejímž předmětem je prodej pozemku č. xxxxxxxx o výměře 619 m2 v k.ú. Nové Benátky,
za cenu ve výši 1.123.485,- Kč a dále žádost manželů xxxxxxxxxx o zahrnutí následující klauzule do
této smlouvy: "V případě, že nedojde ke zkolaudování energetických sítí a přístupové komunikace k
pozemku nejpozději do 31.12.2018, je Kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a Prodávající je
povinen kupujícímu vrátit kupní cenu v plné výši"
b. předložený návrh Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou, paní xxxxxxxxxx a panem
xxxxxxxx, jejímž předmětem je prodej pozemku č. xxxxxxxx o výměře 615 m2 v k.ú. Nové Benátky,
za cenu ve výši 1.116.225,- Kč
2. souhlasí
a. s předloženým návrhem Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou, panem xxxxxxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, jejímž předmětem je prodej pozemku
č. xxxxxxx o výměře 619 m2 v k.ú. Nové Benátky, za cenu ve výši 1.123.485,- Kč a nesouhlasí se
zahrnutím výše uvedené klauzule do této smlouvy
b. s předloženým návrhem Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou, paní xxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je prodej pozemku č.
xxxxxxxxxx o výměře 615 m2 v k.ú. Nové Benátky, za cenu ve výši 1.116.225,- Kč
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených smluv (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2018
Z: Marek Mařík
70/3Z/2018 Žádost o vzdání se předkupního práva k pozemku č. xxxxxxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxxx
ZM
1. projednalo
žádost pana xxxxxxx o vzdání se předkupního práva Města Benátky nad Jizerou k pozemku č. xxxxx v k.ú. Nové
Benátky z důvodů viz žádost. Rada města svým usnesením číslo 302/9R/2018 nesouhlasí se vzdáním se
předkupního práva města Benátky nad Jizerou k uvedenému pozemku a doporučuje Zastupitelstvu města
nesouhlasit s touto žádostí
2. nesouhlasí
se vzdáním se předkupního práva Města Benátky nad Jizerou k pozemku č. xxxxxxx v k.ú. Nové Benátky z
důvodů viz žádost (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 souhlasil a 2 se zdrželi hlasování)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík
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71/3Z/2018 Veřejná nabídka "Prodej pozemku. č. 771/24 v k.ú. Nové Benátky"
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis ze dne 11.6.2018 sepsaný v rámci veřejné nabídky na prodej pozemku č. 771/24 o výměře
607 m2 v k.ú. Nové Benátky. Byly předloženy následující nabídky:
- xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou - nabízená cena 2.143,- Kč/m2
- xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou - nabízená cena 2.205,- Kč/m2
- xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou - nabízená cena 2.174,- Kč/m2
- xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 294 01 Bakov nad Jizerou - nabízená cena 2.331,- Kč/m2
- xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou - nabízená cena 1.979,- Kč/m2
- manželé xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx - nabízená cena 2.554,- Kč/m2
2. souhlasí
s prodejem pozemku č. 771/24 o výměře 607 m2 v k.ú. Nové Benátky panu xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxx,
Benátky nad Jizerou a paní xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx, za nabídnutou cenu ve výši 2.554,- Kč/m2
3. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2018
Z: Marek Mařík
72/3Z/2018 Vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok 2018 - HC Benátky
nad Jizerou, z.s.; SK Benátky nad Jizerou, z.s.; Volejbalový klub Benátky nad Jizerou z.s.
ZM
1. projednalo
a. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti HC Benátky nad
Jizerou ve výši 800.000,- Kč za rok 2018
b. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti SK Benátky nad
Jizerou ve výši 710.000,- Kč za rok 2018
c. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Volejbalového
klubu Benátky nad Jizerou ve výši 800.000,- Kč za rok 2018
2. schvaluje
a. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti HC Benátky nad
Jizerou ve výši 800.000,- Kč za rok 2018 (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
b. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti SK Benátky nad
Jizerou ve výši 710.000,- Kč za rok 2018 (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
c. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Volejbalového
klubu Benátky nad Jizerou ve výši 800.000,- Kč za rok 2018 (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 27.6.2018
Z: Marek Mařík
73/3Z/2018 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města na volební období 2018 - 2022
ZM
1. projednalo
na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 67 a § 68 upravujících stanovení počtu členů zastupitelstva obce
na každé volební období stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období 2018-2022. Rada města
svým usnesením číslo 284/9R/2018 doporučuje Zastupitelstvu města schválit 23 členů ZM na volební období
2018 - 2022
2. stanovilo
počet členů zastupitelstva města na volební období 2018-2022 v počtu 23 členů (souhlasilo 17 přítomných
zastupitelů, nesouhlasili 4, 1 se zdržel hlasování)
T: 27.6.2018
Z: Marek Mařík
74/3Z/2018 Zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. - advokátní
kancelář Hrudka & Partneři
ZM
1. schvaluje
nepeněžitý vklad města Benátky nad Jizerou, jehož předmětem je vybraná vodovodní a kanalizační infrastruktura
v obci Benátky nad Jizerou tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká,
a.s., číslo posudku 5291-12-2018, částkou 1.971.500,- Kč
2. souhlasí
s jeho vnesením do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ 463 56 983,
se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 1.325 kusů
kmenových akcií akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., znějících na jméno, o
jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem
1.487,92 Kč
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pověřuje
pana Jaroslava Krále, starostu města k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o
upsání akcií, smlouvy o vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově
vydaných akcií společnosti (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 27.6.2018
Z: Marek Mařík

75/3Z/2018 Souhlas s žádostí o bezúplatný převod části pozemku č. 1332 v k.ú. Staré Benátky od Státního
pozemkového úřadu
ZM
1. projednalo
předložený návrh Odboru správy majetku a rozvoje města na schválení bezúplatného převodu části pozemku č.
1332 v k.ú. Staré Benátky od Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 z důvodu,
že tento pozemek je určen vydaným územním plánem v zastavitelném území k výstavbě úpravy křižovatky a
připojení sjezdu z R10
2. schvaluje
předložený návrh Odboru správy majetku a rozvoje města na schválení bezúplatného převodu části pozemku č.
1332 v k.ú. Staré Benátky od Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 z výše
uvedeného důvodu
3. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu části výše uvedeného pozemku (souhlasilo 22
přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2018
Z: Marek Mařík
76/3Z/2018 Místní akční plán vzdělávání - MAS POLABÍ, o.p.s.
ZM
1. bere na vědomí
předložený vypracovaný Místní akční plán vzdělávání
77/3Z/2018 Prodej pozemku. č. 779/3 v k.ú. Nové Benátky
ZM
1. projednalo
předložený návrh na prodej pozemku. č. 779/3 o výměře 511 m2 v k.ú. Nové Benátky formou veřejné nabídky
za vyvolávací cenu ve výši 1.815,- Kč/m2
2. souhlasí
s vypsáním veřejné nabídky na prodej pozemku č. 779/3 o výměře 511 m2 v k.ú. Nové Benátky za vyvolávací
cenu ve výši 1.815,- Kč/m2 (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 30.9.2018
Z: Marek Mařík
78/3Z/2018 Návrh na vstup města do spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh na vstup města Benátky nad Jizerou do spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s., s tím, že členský
poplatek za vstup do tohoto spolku činí 5.000,- Kč/rok
2. souhlasí
s předloženým návrhem na vstup města Benátky nad Jizerou do spolku Svatá Ludmila 1100 let, z.s., s tím, že
členský poplatek za vstup do tohoto spolku činí 5.000,- Kč/rok (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 31.8.2018
Z: RNDr. Pavel Štifter
79/3Z/2018 Žádost o poskytnutí informací - xxxxxxxxxxxx
ZM
1. bere na vědomí
žádost pana Ing. Jana Kavalíra o poskytnutí informací v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s provozem herny a baru Golden
Land "Picák"
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80/3Z/2018 Řešení havarijního stavu protihlukové stěny na rychlostní komunikaci D10 v městské části Kbel
ZM
1. projednalo
informaci o postupu projektové přípravy stavby „R10 Kbel rekonstrukce PHS“ (protihlukové stěny). V říjnu
2010 zaslalo Město Benátky nad Jizerou Ministerstvu dopravy ČR petici občanů poukazující na nevyhovující
stav protihlukové stěny na R10 v městské části Kbel. Dne 29.11.2010 MD ČR odpovědělo, že se bude tímto
problémem zabývat. Tři roky poté 5.11.2013 požádalo ŘSD (podřízená organizace Ministerstva dopravy) o
vydání územního rozhodnutí, které 24.1.2014 stavební úřad vydal. V průběhu let se územní rozhodnutí
prodlužovalo, 1x pozbylo platnosti, tak se muselo vydat nové. Výsledek práce Ředitelství silnic a dálnic i
Ministerstva dopravy k 27.6.2018 je, že ještě není dokončena dokumentace ke stavebnímu řízení a tudíž není ani
doposud požádáno o stavební povolení. Protihluková stěna je v naprosto dezolátním stavu, dřevěná výplň je
napadená hnilobou, jednotlivé fošny i celé plochy jsou uvolněny a hrozí jejich pád. Tento stav ohrožuje motoristy
na D10 ale i uživatele místní komunikace a chodníků pod mostem D10 (původně R10), chodci, cyklisté,
motoristé. Na základě výsledků měření hluku akreditovanou laboratoří bylo zjištěno, že jsou překročeny
povolené hlukové limity
2. vyslovuje
na základě výše uvedených skutečností nespokojenost s postupem přípravy prací pro výše uvedenou stavbu a
požaduje zaslat dopis na Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR s žádostí o bezodkladné řešení
této neutěšené situace (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2018
Z: Marek Mařík
9) Interpelace zastupitelů
Mgr. Jan Novotný
 Poukazuje, že na minulém zasedání upozornil na bortící se obrubníky u chodníku na křižovatce ulic Dražická a
U Vodojemu. Do dnešního dne je však situace stále stejná.
M. Mařík – oprava bude zahájena ihned po dokončení rekonstrukce ulice Kvapilova.
Jan Dibitanzl
 Ve dnech 19. - 25.05.2018 proběhl na základě uzavřeného memoranda o spolupráci mezi městy Benátky nad
Jizerou, Modra a Hustopeče ve slovenském městě Štúrovo další ročník seniorského tábora. Tímto děkuje jménem
Klubu seniorů za podporu této akce.
 Dále informuje o uskutečněné výstavě s názvem „Šikovné ruce našich seniorů“, která se uskutečnila v Lysé nad
Labem ve dnech 21. – 24.6.2018. V rámci této výstavy byly oceněny i výrobky našich seniorů.
 Dne 27.5.2018 se uskutečnil v prostorách zámeckého parku, Plajchu a zámeckého nádvoří Dětský den. Tato akce
byla pořádána Správou městských lesů ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou. Děkuje všem za její
organizaci.
MUDr. Lenka Draková
 Dle zápisu z 10. zasedání Rady města byl ze strany společnosti Senior domy Pohoda a.s. vznesen dotaz na
možnost prodeje pozemku v Benátkách nad Jizerou pro vybudování a provozování domova pro seniory.
Navrhuje, vzhledem ke stárnutí populace zvážit, zda by umožnění výstavby takového zařízení nebylo ještě
možné.
M. Mařík – město v současné době nedisponuje vhodným pozemkem k výše uvedenému záměru. Ve městě jsou již 2
zařízení tohoto typu a vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o soukromou firmu, není jisté, zda by poskytované
služby byly finančně dostupné obyvatelům města.
Libor Čapek
 Dotazuje se, v jaké fázi je stavební posouzení stavu vnitřních prostor Polikliniky
M. Mařík – v současné době je stále řešeno. Na základě zjištěných výsledků bude navrženo, jaké úpravy budou
realizovány.
Jana Vetešníková
 Dotazuje se, zda budou opravena prkna na železničním mostě. Tento požadavek byl zaslán na webové stránky
města do závad.
J. Král – jak již bylo zmíněno výše, oprava pochozí dřevěné výplně na železničním mostě přes řeku Jizeru bude v nejbližší
době provedena.
RNDr. Milan Procházka
 Dotazuje se, zda je znám termín dokončení opravy mostu přes řeku Jizeru v městské části Dražice, který je
prodlužován. Poslední termín dokončení je 12/2018. Je záruka, že bude tento termín dodržen?
J. Král – ohledně termínu dokončení uvedeného mostu bude vznesen dotaz na příslušný odbor Krajského úřadu
Středočeského kraje.
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10) Interpelace občanů
Petr Martinec
 Informuje o uskutečněné akci k výročí 45. let založení badmintonového klubu v Benátkách. Děkuje celému
zastupitelstvu a především panu starostovi za podporu a předává panu starostovi jako poděkování za klub dárek.
 Dále informuje, že badmintonový klub se umístil na 5. místě na mistrovství klubů a jeden z členů klubu se
kvalifikoval na olympiádu do Buenos Aires.
Karel Dvořák
 Poukazuje na havarijní a nebezpečný stav protihlukové stěny na dálnici v městské části Kbel. Na tuto skutečnost
již bylo v minulosti Ředitelství silnic a dálnic i Ministerstvo dopravy upozorňováno, ale stav vyřešen nebyl.
Žádá tedy Zastupitelstvo města, aby k této problematice přijalo usnesení, které bude spolu s žádosti o řešení
stavu zasláno na Ministerstvo dopravy.
J. Král – zastupitelstvo města přijme ve výše uvedené záležitosti usnesení, které bude spolu s žádosti o bezodkladné řešení
této situace zasláno na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
Ing. Najman
 Poukazuje, že již v únoru žádal pana místostarostu o obnovení značení na cyklostezce na Chrást. Především o
zvýraznění sloupků a dalších prvků umístěných na této trase. V této záležitosti byl odkázán na zaměstnance
odboru Správy majetku a rozvoje města, se kterým se bohužel nedomluvil. Znovu tedy žádá o možnost obnovení,
resp. zvýraznění sloupků a dalších prvků zabraňujícím vjezdu nepovolaným dopravním prostředkům.
M. Mařík – požadavek bude předán Technickým službám města k vyřízení.
11) Různé, závěr
Pan starosta poděkoval všem za účast a popřál všem hezké léto.
Jednání bylo ukončeno v 20:37 hodin.
Zapsala: Lucie Cachová
Zápis byl vyhotoven dne 09.07.2018

Mgr. Jaroslava Šimková
ověřovatel

Mgr. Sylva Buriánová
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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