MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 3.8.2018
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.
345/11R/2018 Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 235/7R/2018, 257/8R/2018, 279/8R/2018, 282285/9R/2018, 287/9R/2018, 289/9R/2018, 292/9R/2018, 294-296/9R/2018,
298/9R/2018, 300/9R/2018, 302/9R/2018, 316-317/9R/2018, 321/9R/2018, 324325/9R/2018, 327/9R/2018, 329-332/10R/2018, 335-344/10R/2018 (souhlasili 4
přítomní radní)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 29/2R/2018 T: 30.9.2018
u usnesení číslo 39/2R/2018 T: 30.9.2018
u usnesení číslo 42/2R/2018 T: 30.9.2018
u usnesení číslo 154/5R/2018 T: 30.9.2018
u usnesení číslo 308/9R/2018 T: 30.9.2018
u usnesení číslo 315/9R/2018 T: 30.9.2018
u usnesení číslo 334/10R/2018 T: 30.9.2018
(souhlasili 4 přítomní radní)
4. revokuje
a. usnesení číslo 117/4R/2018 - doplňuje se na základě předání vypracované
oficiální územní studie na pozemek č. 5036/10 v k.ú. Kbel bod č. 3 následně:
3. Rada města postupuje výše uvedenou územní studii Komisi pro výstavbu a
územní rozvoj k posouzení a následně k projednání na další zasedání Rady města
(souhlasili 4 přítomní radní)
T: 30.9.2018
Z: Marek Mařík
b. usnesení číslo 263/8R/2018 - doplňuje se na základě žádosti manželů xxxxxx o
směnu pozemku č. xxxxx za část pozemku 855/32 v k. ú. Staré Benátky a
požadavku Rady města nabídnout výměnu pozemků i majitelům sousedních
pozemků bod č. 4, 5 a 6 následně:
4. Rada města bere na vědomí vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje
města, dle kterého vzhledem k tomu, že sousední pozemky (č. 854/41, 854/47
a 854/50), které zasahují do městské komunikace č. 854/1, jsou ve vlastnictví
již nežijících majitelů, nelze narovnat tyto vlastnické vztahy směnou za části
pozemku č. 855/32. Odbor správy majetku a rozvoje města doporučuje
pozemek č. xxxxx o výměře 55 m2 od manželů xxxxx odkoupit, směnou by se
vytvořil v pozemku č. 855/32 nelogický výřez. Dále doporučuje odkoupit i
pozemek č. xxxxxxx o výměře 68 m2, který je ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxxxxxxx
5. Rada města souhlasí s koupí pozemku č. xxxxxx o výměře 55 m2 v k. ú.
Staré Benátky ve vlastnictví manželů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxx, Benátky nad Jizerou do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou a
dále souhlasí s koupí pozemku č. xxxxxxx o výměře 68 m2 v k. ú. Staré
Benátky ve vlastnictví paní xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, a paní
xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou
6. Rada města doporučuje koupi výše uvedených pozemků Finančnímu výboru
k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 27.9.2018
Z: Marek Mařík
c. usnesení číslo 310/9R/2018 - doplňuje se na základě rozhodnutí Zastupitelstva
města o pověření Rady města projednáním nové ceny za 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 bod č. 4 a 5 následně:
4. Rada města souhlasí na základě jednání vedení města s vedením společnosti
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. s prodejem výše uvedených částí
pozemků o celkové výměře 99.574 m2 za navrhovanou cenu ve výši 120,Kč/m2
5. Rada města postupuje tento návrh Finančnímu výboru a Zastupitelstvu
města k projednání (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 27.9.2018
Z: Marek Mařík
346/11R/2018 Směrnice č. 1/2018 o ochraně osobních údajů zpracovávaných městem
Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
předložený návrh Směrnice č. 1/2018 o ochraně osobních údajů zpracovávaných
městem Benátky nad Jizerou, která upravuje postupy a povinnosti města, jeho
zaměstnanců, členů orgánů města (pro účely této směrnice se za orgány města považují
rovněž výbory zastupitelstva města, komise rady města a JSDH města) a případně
dalších osob při nakládání s osobními údaji zpracovávanými městem a jeho orgány,
pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních
údajů, a to za účelem zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností podle
platných právních předpisů
2. souhlasí
s vydáním Směrnice č. 1/2018 o ochraně osobních údajů zpracovávaných městem
Benátky nad Jizerou, která upravuje postupy a povinnosti města, jeho zaměstnanců,
členů orgánů města (pro účely této směrnice se za orgány města považují rovněž výbory
zastupitelstva města, komise rady města a JSDH města) a případně dalších osob při
nakládání s osobními údaji zpracovávanými městem a jeho orgány, pravidla pro
získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů, a to
za účelem zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností podle platných právních
předpisů (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 3.8.2018
Z: Marek Mařík
347/11R/2018 Příkazní smlouva na zajištění vzdálené správy bytových a nebytových
jednotek - DOMOV - správa objektů s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Příkazní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
DOMOV - správa objektů s.r.o., jejímž předmětem je zajištění

vzdálené správy 90 bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví Města Benátky nad
Jizerou (příkazce), uskutečňování úkonů jménem příkazce, dle pokynů příkazce v
rozsahu stanoveném touto smlouvou za cenu ve výši 8.550,- Kč/měsíc bez DPH tj.
10.345.50 Kč s DPH
2. schvaluje
předložený návrh Příkazní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
DOMOV - správa objektů s.r.o., se sídlem Bendlova 2237, Česká Lípa, jejímž
předmětem je zajištění vzdálené správy 90 bytových a nebytových jednotek ve
vlastnictví Města Benátky nad Jizerou (příkazce), uskutečňování úkonů jménem
příkazce, dle pokynů příkazce v rozsahu stanoveném touto smlouvou za cenu ve výši
8.550,- Kč/měsíc bez DPH tj. 10.345.50 Kč s DPH
3. pověřuje
místostarostu města podpisem výše uvedené smlouvy. Rozpočtově zajištěno na § 6171
(souhlasili 4 přítomní radní)
T: 3.8.2018
Z: Marek Mařík
348/11R/2018 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku na akci "II/610
Benátky n/J, most ev. č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé
komunikace ve staničení 22,353 - 24,853 km" - Město Benátky nad Jizerou x Středočeský
kraj
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Městem
Benátky nad Jizerou a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, jejíž předmětem je umožnění
provedení stavby "II/610 Benátky n/J, most ev. č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky
n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 - 24,853 km"
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého se jedná se o opravu
mostu ev. Č. 610-021a z Benátek nad Jizerou směrem na Předměřice nad Jizerou, přes
D10 a přilehlé komunikace II/610 směrem z Benátek nad Jizerou kolem hájovny až k
odbočce na Kochánky. Připravovaná stavba vyvolává potřebu dočasného záboru
dotčených pozemků na období do jednoho roku, předpokládaná realizace je plánovaná
na období 02/2019 - 11/2019
3. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Městem
Benátky nad Jizerou a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, jejíž
předmětem je umožnění provedení stavby "II/610 Benátky n/J, most ev. č. 610-021a
přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 24,853 km"
4. pověřuje
místostarostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík

349/11R/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 795/8, č. 795/10 a č. 19/1 v k.ú. Nové
Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
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.
795/8, č. 795/10 a 19/1 v k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu č. IV-126022793/VB/02 na akci "Benátky n. J, Na Kosince, p. č. 19/1, Tělocvična"
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. 795/8, č. 795/10 a 19/1 v
k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu č. IV-12-6022793/VB/02 na akci "Benátky
n. J, Na Kosince, p. č. 19/1, Tělocvična" za jednorázovou finanční náhradu ve výši
1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 27.9.2018
Z: Marek Mařík
350/11R/2018 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 555/31a č. 407/1 v k.ú. Nové Benátky
- ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
- zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy (zemní 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.
555/31 a 407/1 v k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu č. IZ-12-6001075/VB/02
na akci "Benátky nad Jizerou, přeložka Pickova"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy (zemní 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. 555/31 a 407/1 v
k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu č. IZ-12-6001075/VB/02 na akci "Benátky
nad Jizerou, přeložka Pickova" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s
DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 27.9.2018
Z: Marek Mařík

351/11R/2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci - Sdružení na podporu, rozvoj a
zefektivnění činnosti územních samospráv, z.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi Městem Benátky nad
Jizerou a Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv,
z.s. jehož předmětem je navýšení neinvestiční dotace na činnost sdružení ze současné
částky 12.000,- Kč na částku ve výši 18.000,- Kč počínaje rokem 2018 v návaznosti na
změny právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů a nakládání s osobními údaji
2. schvaluje
předložený návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi Městem Benátky nad
Jizerou a Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv,
z.s., se sídlem Střemy 78, 277 34 Nebužely, jehož předmětem je navýšení neinvestiční
dotace na činnost sdružení ze současné částky 12.000,- Kč na částku ve výši 18.000,Kč počínaje rokem 2018 v návaznosti na změny právní úpravy v oblasti ochrany
osobních údajů a nakládání s osobními údaji
3. pověřuje
místostarostu města podpisem výše uvedeného dodatku. Rozpočtově zajištěno na §
6171 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík
352/11R/2018 Výběrové řízení na akci "Rozšíření dětského hřiště a doplnění zeleně v MŠ
Jizerka Benátky nad Jizerou"
RM
1. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
na akci "Rozšíření dětského hřiště a doplnění zeleně v MŠ Jizerka Benátky nad Jizerou"
ze dne 16.07.2018. Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise
vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti TR ANTOŠ s.r.o., Turnov, za cenu ve
výši 3.474.000,- Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci "Rozšíření dětského hřiště a doplnění zeleně v MŠ
Jizerka Benátky nad Jizerou" s firmou TR ANTOŠ s.r.o., Turnov, která se umístila ve
výběrovém řízení na prvním místě
3. pověřuje
místostarostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Rozpočtově
zajištěno v rozpočtovém opatření č. 3/2018 na § 3111 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
353/11R/2018 Cenová nabídka na akci "Výměna pražců a dřevěné pochozí části
železničního mostu" - Tesařství Petr Budský
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Tesařství Petr Budský na akci "Výměna pražců a
dřevěné pochozí části železničního mostu" za celkovou cenu ve výši 658.800,- Kč bez
DPH tj. 797.148,- Kč s DPH
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého byla v polovině měsíce
července zahájena výměna dřevěné pochozí části mostu. Po odkrytí vrchních dřevěných
částí bylo zjištěno značné poškození původních dřevěných pražců. Nabídka Tesařství
Petr Budský na výměnu dřevěných pražců, které jsou ve špatném stavu a dřevěné
pochozí části železničního mostu je celkem za 658.800,- Kč bez DPH, tj. 797.148,- Kč

s DPH. V rozpočtu není zahrnuta doprava a likvidace původních pražců (jedná se o
nebezpečný odpad). Uvedené položky doprava a likvidace bude poptáno u společnosti
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
3. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Tesařství Petr Budský na akci "Výměna pražců a
dřevěné pochozí části železničního mostu" za celkovou cenu ve výši 658.800,- Kč bez
DPH tj. 797.148,- Kč s DPH
4. pověřuje
místostarostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Rozpočtově
zajištěno na § 2219 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
354/11R/2018 Cenová nabídka na dodání 5 ks defibrilátorů AED HeartSine PAD 360P
a 5 ks defibrilátorů PAD-PAK HeartSine PAD" - ASKER s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy ASKER s.r.o. na dodání 5 ks defibrilátorů značky
AED HeartSine PAD 360P na sportovní zařízení města za celkovou cenu ve výši
153.230,- Kč s DPH a 5 ks defibrilátorů značky PAD-PAK dětský HeartSine PAD na
sportovní zařízení města za celkovou cenu ve výši 27.530,52 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy ASKER s.r.o. na dodání 5 ks defibrilátorů značky
AED HeartSine PAD 360P na sportovní zařízení města za celkovou cenu ve výši
153.230,- Kč s DPH a 5 ks defibrilátorů značky PAD-PAK dětský HeartSine PAD na
sportovní zařízení města za celkovou cenu ve výši 27.530,52 Kč s DPH
3. souhlasí
s objednáním 5 ks defibrilátorů značky AED HeartSine PAD 360P pro dospělé a 5 ks
defibrilátorů značky PAD-PAK dětský HeartSine PAD od společnosti ASKER s.r.o. za
celkovou cenu ve výši 180.761,- Kč s DPH pro výše uvedené účely. Rozpočtově
zajištěno na § 3421 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
355/11R/2018 Cenová nabídka na akci "Výměna oken v ateliéru v objektu čp. 41, Husovo
náměstí" - TRUHLÁŘSTVÍ Horáček + Doubek
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy TRUHLÁŘSTVÍ Horáček + Doubek na akci
"Výměna oken v ateliéru v objektu čp. 41, Husovo náměstí" za cenu ve výši 227.000,Kč bez DPH tj. 274.670,- Kč s DPH
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého jsou okna v ateliéru v
objektu čp. 41/34 na Husově náměstí v Benátkách nad Jizerou ve špatném technickém
stavu. Venkovní část dřevěných oken je v místě okapnice rozpadlá a neplní svou funkci.
Na základě konzultace s NPÚ a vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení
památkové péče, je možné okna nahradit novými ve stejném provedení. Součástí
výměny bude i nová špaleta okna, která je již také dožilá
3. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy TRUHLÁŘSTVÍ Horáček + Doubek na akci
"Výměna oken v ateliéru v objektu čp. 41, Husovo náměstí" za cenu ve výši 227.000,Kč bez DPH tj. 274.670,- Kč s DPH

4. pověřuje
místostarostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Rozpočtově
zajištěno v rozpočtovém opatření č. 3/2018 na § 3322 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
356/11R/2018 Cenové nabídky na vybavení prostor konírny
RM
1. projednala
a. předloženou cenovou nabídku společnosti mmcité a.s. Bílovice na dodání
laviček a desek stolů do prostor konírny za celkovou cenu ve výši 317.600,- Kč
bez DPH tj. 384.296,- Kč s DPH
b. předloženou cenovou nabídku společnosti Elater s.r.o. Pardubice na dodání
výrobu a dodání konstrukcí stolů do prostor konírny za celkovou cenu ve výši
150.381,97 Kč s DPH
c. předloženou cenovou nabídku pana Antonína Sejkory na dodání výrobu a
dodání konstrukcí stolů do prostor konírny za celkovou cenu ve výši 115.640,Kč bez DPH tj. 139.924,40 Kč s DPH
2. schvaluje
a. předloženou cenovou nabídku společnosti mmcité a.s. Bílovice na dodání
laviček a desek stolů do prostor konírny za celkovou cenu ve výši 317.600,- Kč
bez DPH tj. 384.296,- Kč s DPH
b. předloženou cenovou nabídku pana Antonína Sejkory na dodání výrobu a
dodání konstrukcí stolů do prostor konírny za celkovou cenu ve výši 115.640,Kč bez DPH tj. 139.924,40 Kč s DPH
3. pověřuje
místostarostu města podpisem smlouv o dílo na výše uvedenou akci (souhlasili 4
přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
357/11R/2018 Cenová nabídka na zhotovení publikace "100 let republiky" - STUDIO
WINTER s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy STUDIO WINTER s.r.o. na zhotovení publikace s
názvem "100 let republiky" v počtu 400 ks za celkovou cenu ve výši 66.811,- Kč bez
DPH tj. 80.841,13 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy STUDIO WINTER s.r.o. na zhotovení publikace s
názvem "100 let republiky" v počtu 400 ks za celkovou cenu ve výši 66.811,- Kč bez
DPH tj. 80.841,13 Kč s DPH
3. souhlasí
s objednáním zhotovení publikace s názvem "100 let republiky" v počtu 400 ks za
celkovou cenu ve výši 66.811,- Kč bez DPH tj. 80.841,31 Kč s DPH od firmy STUDIO
WINTER s.r.o. Rozpočtově zajištěno na § 2141 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: RNDr. Pavel Štifter

358/11R/2018 Cenová nabídka na zhotovení stolního kalendáře města na rok 2019 STUDIO WINTER s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy STUDIO WINTER s.r.o. na zhotovení stolního
kalendáře města na rok 2019 v počtu 500 ks za celkovou cenu ve výši 49.670,- Kč bez
DPH tj. 60.100,70 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy STUDIO WINTER s.r.o. na zhotovení stolního
kalendáře města na rok 2019 v počtu 500 ks za celkovou cenu ve výši 49.670,- Kč bez
DPH tj. 60.100,70 Kč s DPH
3. souhlasí
s objednáním stolního kalendáře města na rok 2019 v počtu 500 ks za celkovou cenu ve
výši 49.670,- Kč bez DPH tj. 60.100,70 Kč s DPH od firmy STUDIO WINTER s.r.o.
Rozpočtově zajištěno na § 2141 (souhlasili 4 přítomní radní)
359/11R/2018 Zápis č. 2/2018 ze zasedání Komise pro kulturu a památky
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 2/2018 ze zasedání Komise pro kulturu a památky konaného dne
13.06.2018
360/11R/2018 Zápis č. 3/2018 ze zasedání Komise pro výstavbu a územní rozvoj
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2018 ze zasedání Komise pro výstavbu a územní rozvoje
konaného dne 25.07.2018
361/11R/2018 Informace o započtení pohledávek xxxxxxxxx vůči Městu Benátky nad
Jizerou - JUDr. Aleš Tolnay
RM
1. bere na vědomí
zaslanou informaci JUDr. Aleše Tolnaye o započtení pohledávky paní xxxxxxxxxx vůči
Městu Benátky nad Jizerou z titulu uhrazených příspěvků do fondu oprav v období od
července 2005 do srpna 2008 domu Platanová čp. 645 ve výši 38.818,- Kč za dlužné
nájemné za užívání bytu č. x na adrese Platanová čp. 645 v aktuální výši ke dni splatnosti
jednotlivých splátek nájemného
362/11R/2018 Propozice 57. ročníku soutěže a přehlídky amatérských filmařů "Benátky
filmových amatérů"
RM
1. projednala
předložené propozice 57. ročníku soutěže a přehlídky amatérských filmařů "Benátky
filmových amatérů", která se uskuteční dne 03.11.2018 ve společenském sále Záložna
2. schvaluje
předložené propozice 57. ročníku soutěže a přehlídky amatérských filmařů "Benátky
filmových amatérů", která se uskuteční dne 03.11.2018 ve společenském sále Záložna
(souhlasili 4 přítomní radní)
T: 3.8.2018
Z: Marie Khýnová

363/11R/2018 Nabídka programu pro děti v rámci akce "Prvomájový jarmark 2019"
RM
1. projednala
předloženou nabídku na zajištění programu pro děti v rámci akce "Prvomájový jarmark
2019" - kouzelník a klaun ROBERTO
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Vnitřních věcí, školství a kultury, dle kterého se jedná o vystoupení
varieté pro děti - vystoupení je pojato jako "varieté", tzn. nejen kouzlení, ale i
žonglování, klaun, minidisko aj. Vše se nese v duchu "comedy magic", je to tedy
zábavné představení se spoustou legrace. Děti pomáhají kouzelníkovi při kouzlení a
používají jeho rekvizity, což je pro ně velký zážitek.
- cena : 4.500,- Kč včetně dopravy do Benátek a včetně vlastního ozvučení (1 hodina)
- po samotném vystoupení je možné vytvořit prostor - koutek, kde by modeloval
balónky (do 150 ks), cena 1.000,- Kč (je to 1,5 hodina další zábavy pro děti).
Modelování už může proběhnout kdekoli a kdykoli, nebude rušit žádnou další
probíhající akci. Kouzelník by se pouze přesunul mimo střed náměstí k okraji
Celková cena za vše tedy činí 5.500,- Kč
Odbor OVV doporučuje nabídku schválit, byla by to příjemná změna pro děti, jelikož
zde bývají obvykle divadélka. Časově by program vyhovoval, před ním by vystoupily
děti ze ZUŠ, mažoretky a pod. po kouzelníkovi by již probíhala hudební produkce
3. souhlasí
předloženou nabídkou na zajištění programu pro děti v rámci akce "Prvomájový jarmark
2019" - kouzelník a klaun ROBERTO za celkovou cenu ve výši 5.500,- Kč (souhlasili
4 přítomní radní)
T: 3.8.2018
Z: Marie Khýnová
364/11R/2018 Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro územní souhlas
k plánované novostavbě kanalizační přípojky na pozemek p. č. xxxxx v k.ú. Nové Benátky
- xxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxx o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro územní
souhlas k plánované novostavbě kanalizační přípojky na pozemek p. č. xxxx s využitím
pozemků p. č. 390/1, 390/4, 389/3 a 803/1 v k.ú. Nové Benátky v lokalitě Nad Vinicemi
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého jsou pozemky p. č. 390/1,
390/4, 389/3 a 803/1 ve vlastnictví města a na pozemku č. 803/1 je v současné době
dokončená cyklostezka z Dražic s napojením v ulici Raabova. Vzhledem k tomu, že
předmětný pozemek žadatele se nachází podle platného ÚP města v zastavitelném
území, je možné vydat souhlas s připravovanou stavbou kanalizační přípojky za
podmínky, že stavebník zajistí kompletní výměnu konstrukčního souvrství v určeném
rozsahu (cca 5 m), hutnící zkoušky a nový povrch MK Raabova. V rámci zachování
záruky na dílo cyklostezky a MK Raabova, provede zmíněnou výměnu konstrukčního
souvrství, hutnící zkoušky a pokládku finálního povrchu zhotovitel, spol. Colas CZ a.s.
Za dodržení těchto podmínek, odbor SMRM doporučuje vydat souhlas
3. souhlasí
s vydáním souhlasu k předložené PD ÚS pro stavbu: novostavba kanalizační přípojky
pro pozemek p. č. 390/6 v k.ú. Nové Benátky za dodržení výše uvedených podmínek
(souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová

365/11R/2018 Žádost o pronájem bytové jednotky na adrese Husovo náměstí xxxx,
Benátky nad Jizerou - xxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxxxxxxx, která od 27.8.2018 nastupuje na pozici učitelky v ZŠ Husovo
náměstí, o pronájem bytové jednotky na adrese Husovo náměstí xxx, Benátky nad
Jizerou
2. souhlasí
s uzavřením Nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky na adrese Husovo náměstí
39/32, Benátky nad Jizerou, s paní xxxxxxxxxx, současně bytem xxxxxxxxxxx, na dobu
určitou a to po dobu trvání pracovního poměru v ZŠ Husovo náměstí od 01.09.2018
(souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
366/11R/2018 Žádost o úhradu náhrady škody - xxxxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxxxxxxxxx o úhradu náhrady škody ve výši 399,- Kč za opravu
propíchnuté pneumatiky na silnici druhé třidy č. 272 před objektem čp. 48 v ulici
Podolecká z důvodu překážky na silnici a chodníku, znečištění vozovky a neumístění
dopravního značení upozorňujícího na překážku v této ulici
2. doporučuje
žadatelce, obrátit se ve výše uvedené záležitosti na vlastníka komunikace, kterým je
Středočeský kraj (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 15.8.2018
Z: Marek Mařík
367/11R/2018 Žádost o schválení přijetí finančního daru na herní vybavení zahrad MŠ 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 schválení přijetí finančního daru ve výši 15.000,- Kč od
společnosti Autokomplex Menčík na herní vybavení zahrad MŠ
2. schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 15.000,- Kč od společnosti Autokomplex Menčík na výše
uvedené účely (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 15.8.2018
Z: Marek Mařík
368/11R/2018 Žádost o vybudování nového povrchu přístupové cesty k domům čp.
xxxxxxxxxx, ulice Pražská - xxxxxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost majitelů domů čp. xxxxxxxxxxxxxx, ulice Pražská o vybudování nového
povrchu přístupové cesty k uvedeným domům z důvodu zhoršeného stavu přístupové
cesty a vysoké prašnosti
2. sděluje
žadatelům, že povrch komunikace bude prozatím vyspraven recyklátem
prostřednictvím Technických služeb města s tím, že po dokončení developerského
projektu a nové zástavby v lokalitě "Benátky nad Jizerou - lokalita Pražská" (naproti
areálu MTC) bude domluven další postup řešení a případné výstavby nové příjezdové
komunikace (souhlasili 4 přítomní radní)

T: 31.8.2018

Z: Marek Mařík

369/11R/2018 Žádost o znovu schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
č. 888/10 v k.ú. Staré Benátky (plynárenské zařízení) - xxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxx o znovu schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku č. 888/10 v k.ú. Staré Benátky (plynárenské zařízení). Smlouva již byla
schválena usnesením Zastupitelstva města dne 6.9.2012 usnesením číslo 74/3Z/2012.
Nedošlo však k zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Do současnosti došlo ke změně
oprávněných stran z RWE GasNet s.r.o. na GasNet s.r.o.
2. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění
a provozování plynárenského zařízení a smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem
Benátky nad Jizerou, společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společnosti GridServices,
s.r.o. a panem xxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku
č. 888/10 v k.ú. Staré Benátky pro akci "STL plynovodní přípojka pro RD č. p. 358, ul.
Šnajdrova, obec Benátky nad Jizerou"
3. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění
a provozování plynárenského zařízení a smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem
Benátky nad Jizerou, společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí
nad Labem, zastoupenou společnosti GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 449/1,
602 00 Brno-Zábrdovice, a panem xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Benátky nad
Jizerou, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 888/10 v k.ú.
Staré Benátky pro akci "STL plynovodní přípojka pro RD č. p. 358, ul. Šnajdrova, obec
Benátky nad Jizerou"
4. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 27.9.2018
Z: Marek Mařík
370/11R/2018 Žádost o poskytnutí finanční dotace na účast na Mistrovství Evropy klubů
v Polsku - Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. projednala
žádost Badmintonového klubu 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou, z.s. o
poskytnutí finanční dotace ve výši 45.000,- Kč na účast týmu na Mistrovství Evropy
klubů, které se konalo ve dnech 18. - 23.6.2018 v polském Bialystoku
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Badmintonovému klubu 1973
DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s., se sídlem Na Burse 243, Benátky nad
Jizerou, IČ: 42718252, DIČ: CZ42718252, na účast týmu na Mistrovství Evropy
klubů, které se konalo ve dnech 18.- 23.6.2018 v polském Bialystoku
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje místostarostu města podpisem této smlouvy a zároveň upozorňuje
žadatele, že tyto aktivity by měly být financovány z dotace, který klub obdržel
na činnost pro tento rok (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík

371/11R/2018 Žádost o prodloužení termínu předání díla "Obnova původní polní cesty
p. č. 854 v k.ú. Dražice s využitím pro cyklodopravu" - COLAS CZ, a.s.
RM
1. projednala
žádost společnosti COLAS CZ, a.s. o prodloužení termínu předání díla "Obnova
původní polní cesty p. č. 854 v k.ú. Dražice s využitím pro cyklodopravu" do 9.7.2018
z důvodu změny rozsahu prací (terénní úpravy) a znemožnění dokončení díla přeložkou
ČEZ, která zasahuje do cyklostezky v části obce Dražice
2. souhlasí
s prodloužením termínu předání díla "Obnova původní polní cesty p. č. 854 v k.ú.
Dražice s využitím pro cyklodopravu" z výše uvedených důvodů do 9.7.2018
3. pověřuje
místostarostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (souhlasili 4 přítomní
radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
372/11R/2018 Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru - Základní
škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Radka Dostála, ředitele Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo
náměstí 55, o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od obecně prospěšné
společnosti WOMEN FOR WOMEN v celkové výši 5.211,- Kč v rámci charitativního
projektu "Obědy pro děti". S tím, že tento finanční dar bude použit k uhrazení stravného
ve školní jídelně pro celkem 1 žáka ve školním roce 2018/2019 a to v období od
03.09.2018 do 28.06.2019 s tím, že tato částka bude poskytnuta ve dvou etapách:
1. část pro rok 2018 ve výši 2.052,- Kč bude zaslána po podpisu 1. darovací smlouvy
(na
školní
rok
2018/2019
pro
období
do
31.12.2018).
2. část pro rok 2019 ve výši 3.159,- Kč bude zaslána po podpisu 2. darovací smlouvy
(na školní rok 2018/2019 pro období od 2.1.2019 do 28.6.2019)
2. souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru od obecně prospěšné společnosti WOMEN
FOR WOMEN v celkové výši 5.211,- Kč v rámci charitativního projektu "Obědy pro
děti". S tím, že tento finanční dar bude použit k uhrazení stravného ve školní jídelně pro
celkem 1 žáka ve školním roce 2018/2019 a to v období od 03.09.2018 do 28.06.2019
s
tím,
že
tato
částka
bude
poskytnuta
ve
dvou
etapách:
1. část pro rok 2018 ve výši 2.052,- Kč bude zaslána po podpisu 1. darovací smlouvy
(na
školní
rok
2018/2019
pro
období
do
31.12.2018).
2. část pro rok 2019 ve výši 3.159,- Kč bude zaslána po podpisu 2. darovací smlouvy
(na školní rok 2018/2019 pro období od 2.1.2019 do 28.6.2019) (souhlasili 4 přítomní
radní)
T: 15.8.2018
Z: Marek Mařík
373/11R/2018 Žádost o zapůjčení prostor zámeckého sklepení a o umožnění vstupu na
zámeckou věž na akci - Spolek Mondík
RM
1. projednala
žádost Spolku Mondík o zapůjčení prostor zámeckého sklepení a umožnění vstupu na
zámeckou věž dne 3.8.2018 v době od 13:00 do 15:00 hodin za účelem konání
příměstského tábora s názvem Pevnost Boyard pro děti předškolního a mladšího
školního věku s doprovodem

2. souhlasí
se zapůjčením prostor zámeckého sklepení a s umožněním vstupu na zámeckou věž dne
3.8.2018 v době od 13:00 do 15:00 hodin pro výše uvedené účely (souhlasili 4 přítomní
radní)
T: 3.8.2018
Z: Marek Mařík
374/11R/2018 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 dne 09.08.2018 v době od 16:00
do 22:00 hodin za účelem uspořádání předvolební kampaně pro komunální volby
2. souhlasí
s bezúplatným pronájmem veřejného prostranství o výměře cca 25 x 25 m na Husově
náměstí dne 09.08.2018 v době od 16:00 do 22:00 hodin Oblastnímu sdružení ODS
Mladá Boleslav za účelem uspořádání předvolební kampaně pro komunální volby
(souhlasili 4 přítomní radní)
T: 9.8.2018
Z: Marek Mařík
375/11R/2018 Žádost o zábor veřejného prostranství v rámci předvolební kampaně pro
komunální volby - TOP 09
RM
1. projednala
žádost Krajské organizace TOP 09 Středočeský kraj, o povolení záboru veřejného
prostranství o výměře 2 m2 na náměstí na Burze (souběh ulic Tř. Osvobozených
politických vězňů a ulice Pražská - pozemek č. 133/14 k.ú. Staré Benátky) za účelem
umístění mobilního reklamního zařízení ve dnech 01.09. - 15.10.2018 v rámci
předvolební kampaně pro Komunální volby 2018
2. nesouhlasí
s povolením záboru veřejného prostranství o výměře 2 m2 na náměstí na Burze (souběh
ulic Tř. Osvobozených politických vězňů a ulice Pražská - pozemek č. 133/14 k.ú. Staré
Benátky) pro výše uvedené účely Krajské kanceláři TOP 09 Středočeský kraj a sděluje,
že zábory veřejných prostranství v Benátkách nad Jizerou jsou povolovány pouze pro
jednodenní předvolební kampaně (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 15.8.2018
Z: Marek Mařík
376/11R/2018 Žádost o zapůjčení obrazu T. G. Masaryka - Muzeum Benátky nad
Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Marie Chupíkové, vedoucí Muzea Benátky nad Jizerou, o zapůjčení obrazu
T. G. Masaryka ze vstupní haly městského úřadu v termínu od 05.09.2018 do
31.10.2018 na výstavu ke 100. výročí vzniku Československa
2. souhlasí
se zapůjčením obrazu T. G. Masaryka ze vstupní haly městského úřadu v termínu od
05.09.2018 do 31.10.2018 do Muzea Benátky nad Jizerou pro výše uvedené účely
(souhlasili 4 přítomní radní)
T: 15.8.2018
Z: Marek Mařík

377/11R/2018 Žádost o započtení nákladů na rekonstrukci prostor chráněné dílny na
adrese Husovo náměstí č.p. 60 - PROGRESPO - progresivní sociální poradenství
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Jany Holíkové, společnost PROGRESPO - progresivní sociální
poradenství, o započtení proinvestovaných nákladů v celkové výši 364.658,- Kč na
rekonstrukci prostor chráněné dílny na adrese Husovo náměstí č.p. 60, 294 71 Benátky
nad Jizerou oproti nájemnému s tím, že výše uvedená částka bude splácena ve výši
44.049,60 Kč bez DPH ročně
2. souhlasí
se započtením proinvestovaných nákladů v celkové výši 364.658,- Kč na rekonstrukci
prostor chráněné dílny na adrese Husovo náměstí č.p. 60, 294 71 Benátky nad Jizerou
oproti nájemnému společnosti PROGRESPO - progresivní sociální poradenství dle výše
uvedeného návrhu (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík
378/11R/2018 Žádost o zakoupení nákladního vozidla s nosičem kontejnerů a zaplacení
generální opravy žacího stroje - Technické služby města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
a. žádost pana Antonína Cekoty, ředitele Technických služeb města Benátky nad
Jizerou, o zakoupení nákladního vozidla s nosičem kontejnerů z důvodu
nevyhovujícího technického stavu stávajícího vozidla
b. žádost pana Antonína Cekoty, ředitele Technických služeb města Benátky nad
Jizerou, o možnost zaplacení generální opravy žacího stroje KUBOTA GT 15 v
ceně 63.523,- Kč s DPH z investičního fondu TS
2. požaduje
zadat vypracování cenové nabídky na pořízení nového nákladního automobilu s
nosičem kontejnerů s tím, že tato nabídka bude následně předložena k projednání
Zastupitelstvu města tak, aby částka na koupi tohoto vozu mohla být zakomponována
do rozpočtové změny (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 27.9.2018
Z: Marek Mařík
3. souhlasí
se zaplacením generální opravy žacího stroje KUBOTA GT 15 v ceně 63.523,- Kč s
DPH z investičního fondu TS (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 15.8.2018
Z: Marek Mařík
379/11R/2018 Žádost o rekonstrukci podlahové krytiny v bytové jednotce na adrese
Husovo náměstí xxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxxxxxxxxxxx o rekonstrukci podlahové krytiny o výměře 29 m2
(přebroušení a nalakování parket) v bytové jednotce na adrese Husovo náměstí xxx
Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který s navrženým řešením souhlasí
s tím, že navrhuje, aby nájemce požadovanou opravu, přebroušení a lakování parketové
podlahy v místnosti uhradil a následně bude v dohodnuté výši vynaložených nákladů na
opravu sníženo nájemné

3. souhlasí
s rekonstrukcí podlahové krytiny o výměře 29 m2 (přebroušení a nalakování parket) v
bytové jednotce na adrese Husovo náměstí xxxxx, Benátky nad Jizerou - nájemce paní
xxxxxxxxxx, s tím, že náklady na rekonstrukci budou uhrazeny nájemcem a následně
odečteny oproti nájemnému (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík
380/11R/2018 Žádost o dodatek Územního plánu - xxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxx o dodatek Územního plánu ve smyslu
zahrnutí pozemku č. 1155 v k. ú. Staré Benátky jako celku vzhledem k probíhajícímu
jednání o Územní studii lokalita Pražská 18a, 18b
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Výstavby a územního plánování, dle kterého je pořízení změny
územního plánu finančně i časově náročná záležitost. Pro umístění stavby jednoho
rodinného domu je proto neekonomické a neefektivní. Při zpracování současného
územního plánu v této lokalitě 18a a 18b zpracovatel a pořizovatel řešil hranice
zastavěného a zastavitelného území a tak dorovnal proluky, aby vzniklo ucelené a
uspořádané území. Další rozšiřování zastavitelného území za stávající suchotečí je
naprosto nevhodné
3. se ztotožňuje
s výše uvedeným vyjádřením odboru Výstavby a územního plánování a doporučuje toto
vyjádření zaslat taktéž žadateli (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 15.8.2018
Z: Marek Mařík
381/11R/2018 Žádost o souhlas s použitím znaku města - Jistoty Domova, z.ú.
RM
1. projednala
žádost paní Ivety Koudelové, ředitelky organizace Jistoty Domova, z.ú., o souhlas s
použitím znaku města Benátky nad Jizerou na webové stránky organizace za účelem
prezentace měst a dalších organizací, které tuto organizaci podpořily
2. schvaluje
použití znaku města Benátky nad Jizerou pro výše uvedené účely (souhlasili 4 přítomní
radní)
T: 15.8.2018
Z: Marek Mařík
382/11R/2018 Žádost o poskytnutí finanční dotace na akci MOTODEN 2018 Sajdkárkros klub Benátky nad Jizerou v AČR
RM
1. projednala
žádost Sajdkárkros klubu Benátky nad Jizerou v AČR o poskytnutí finanční dotace ve
výši 17.000,- Kč na akci MOTODEN 2018, která se uskuteční dne 08.09.2018 v areálu
sajdkárkrosového závodiště v městské části Kbel
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Sajdkárkrosovému klubu
Benátky nad Jizerou v AČR, se sídlem Kbel 160, Benátky nad Jizerou, IČ:
03731715 na MOTODEN 2018, která se uskuteční dne 08.09.2018 v areálu
sajdkárkrosového závodiště v městské části Kbel
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje místostarostu města podpisem této smlouvy a zároveň upozorňuje

žadatele, že tyto aktivity by měly být financovány z dotace, který klub obdržel
na činnost pro tento rok (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík
383/11R/2018 Prodej části pozemku č. 855/32 v k. ú. Staré Benátky - EHRLE ČESKÁ
s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti EHRLE ČESKÁ s.r.o. o prodej části pozemku č. 855/32 v k. ú. Staré
Benátky o výměře cca 800 - 1000 m2 za účelem vybudování a provozování
samoobslužné bezkontaktní myčky osobních a dodávkových automobilů s práškovou
technologií
2. postupuje
výše uvedenou žádost Komisi pro výstavbu a územní rozvoj k vyjádření (souhlasili 4
přítomní radní)
T: 30.9.2018
Z: Marek Mařík
384/11R/2018 Žádost o povolení vjezdu do areálu zámeckého parku a nádvoří zámku xxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxx o povolení vjezdu do areálu zámeckého parku a nádvoří zámku dne
23.9.2018 v době od 10:00 do 16:00 hodin za účelem fotografických aktivit směřujících
ke vzniku výročního kalendáře motosvazu
2. souhlasí
s povolením vjezdu do areálu zámeckého parku a nádvoří zámku dne 23.9.2018 v době
od 10:00 do 16:00 hodin pro výše uvedené účely za podmínky, že využité prostory parku
a nádvoří zámku nebudou poškozeny (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík
385/11R/2018 Pozorovatelna divokých koní a zubrů v Benátkách nad Jizerou - schválení
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje na Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
RM
1. bere na vědomí
Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši
1 000 000,00 Kč prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální výchovu,
vzdělávání a osvětu na projekt "Pozorovatelna divokých koní a zubrů v Benátkách nad
Jizerou"
2. se seznámila
s textem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu
3. schvaluje
a. přijetí dotace ve výši 1 000 000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje na projekt
Pozorovatelna divokých koní a zubrů v Benátkách nad Jizerou prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje na Environmentální výchovu, vzdělávání a osvěty

b. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu na výše uvedený projekt (souhlasili 4 přítomní
radní)
T: 15.8.2018
Z: Marek Mařík
386/11R/2018 Cenová nabídka na akci "Oprava polní cesty Dražice - Kbel - Průmyslová
zóna" - STRABAG a.s.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti STRABAG a.s. na akci "Oprava polní cesty
Dražice - Kbel - Průmyslová zóna" za celkovou cenu ve výši 1.722.480,38 Kč s DPH
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého společnost STRABAG
a.s. v současné době provádí kompletní rekonstrukci části komunikace D10. Z této
rekonstrukce jsou značné přebytky asfaltového recyklátu, který je vhodné pro úpravu
této polní cesty použít. Technologicky by se mělo jednat o srovnání pláně v celé délce
trasy, na kterou bude následně položen a zaválcován povrch z asfaltového recyklátu,
který se speče
3. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti STRABAG a.s. na akci "Oprava polní cesty
Dražice - Kbel - Průmyslová zóna" za celkovou cenu ve výši 1.722.480,38 Kč s DPH
4. pověřuje
místostarostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Rozpočtově
zajištěno v rozpočtovém opatření č. 3/2018, navýšení částky bude předmětem
rozpočtového opatření č. 4/2018 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
387/11R/2018 Cenová nabídka na dodávku a montáž nového oplocení dětského hřiště v
sídlišti - Zámečnictví Antonín Sejkora
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Zámečnictví Antonín Sejkora na dodávku a montáž
nového oplocení dětského hřiště v sídlišti za celkovou cenu ve výši 278.465,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Zámečnictví Antonín Sejkora na dodávku a montáž
nového oplocení dětského hřiště v sídlišti za celkovou cenu ve výši 278.465,- Kč s DPH
3. pověřuje
místostarostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Rozpočtově
zajištěno na § 3412 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 3.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
388/11R/2018 Cenová nabídka na modernizaci plynové kotelny v Domově U Anežky OL Energy, spol. s r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti OL Energy, spol. s r.o. na modernizaci
plynové kotelny v Domově U Anežky za celkovou cenu ve výši 671.695,45 Kč s DPH
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který vzhledem k přítomnosti
zastaralých plynových kotlů na výrobu tepla, nefunkční jednotce měření a regulace,

havarijnímu stavu oběhových čerpadel jednotlivých topných větví v kotelně provozní a
technické části objektu Domova U Anežky, výměnu doporučuje. Tato investice v
konečném důsledku zajistí snížení nákladů na výrobu UT a TUV a to z důvodu
úspornějších kondenzačních kotlů a novému měření a regulaci topného systému, který
v současnosti není funkční
3. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti OL Energy, spol. s r.o. na modernizaci
plynové kotelny v Domově U Anežky za celkovou cenu ve výši 671.695,45 Kč s DPH
4. pověřuje
místostarostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Rozpočtově
zajištěno v rozpočtovém opatření č. 3/2018 na § 4357 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 30.9.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
389/11R/2018 Cenová nabídka na rekonstrukci výměníkové stanice v objektu ZŠ Husovo
náměstí - OL Energy, spol. s r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti OL Energy, spol. s r.o. na rekonstrukci
výměníkové stanice v objektu ZŠ Husovo náměstí 55/5 za celkovou cenu ve výši
560.435,70 Kč
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který vzhledem k špatnému
technickému stavu zařízení výměníkové stanice v budově ZŠ výměnu doporučuje
3. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti OL Energy, spol. s r.o. na rekonstrukci
výměníkové stanice v objektu ZŠ Husovo náměstí 55/5 za celkovou cenu ve výši
560.435,70 Kč
4. pověřuje
místostarostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Bude předmětem
rozpočtového opatření č. 4/2018 na § 3113 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 30.9.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
390/11R/2018 Prodloužení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání (klubovna
SDH Dražice) - COLAS CZ, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh na prodloužení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
(klubovna SDH Dražice) se společností COLAS CZ, a.s. do prosince 2018 z důvodu
prodloužení termínu dokončení opravy mostu přes řeku Jizeru v městské části Dražice
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého má město se společností
Colas CZ, a.s. uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor- hasičské
zbrojnice dobrovolných hasičů v Dražicích s termínem do konce srpna 2018. Vzhledem
k tomu, že byl s investorem, akce rekonstrukce mostu přes řeku Jizeru, Středočeským
krajem, uzavřen dodatek k SoD s prodloužením termínu dokončení stavby do konce
měsíce listopad 2018, požádala společnost Colas CZ, a. s. o prodloužení doby pronájmu
nebytových prostor do prosince 2018. Odbor SMRM prodloužení této smlouvy
doporučuje
3. sděluje
žadateli, že záměr prodloužení pronájmu prostor sloužících k podnikání (klubovna SDH
Dražice) musí být vyvěšen na úředních deskách města a následně po sejmutí bude žádost
znovu projednána (souhlasili 4 přítomní radní)

T: 3.8.2018

Z: Marek Mařík

391/11R/2018 Cenová nabídka na akci "Oprava ulice Letní stadion" - STRABAG a.s.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti STRABAG a.s. na akci "Oprava ulice Letní
stadion"
v
následujících
variantách:
1. Oprava parkoviště recyklátem v ploše cca 2.143 m2 za cenu ve výši 431.129,36 Kč
bez
DPH
2. Oprava silnice a parkoviště v asfaltu cca 3.657 m2 za cenu ve výši 1.888.397,70 Kč
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti STRABAG a.s. na akci "Oprava ulice Letní
stadion" dle varianty č. 1 za cenu ve výši 431.129,36 Kč bez DPH tj. 521.666,53 Kč
(souhlasili 4 přítomní radní)
3. pověřuje
místostarostu města podpisem Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Rozpočtově
zajištěno v rozpočtovém opatření č. 3/2018 na § 2219 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
392/11R/2018 Cenová nabídka na akci "Zřízení zpevněné cesty v Revitalizaci - k
mostku" - ZETA Benátky s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti ZETA BENÁTKY s.r.o. na akci "Zřízení
zpevněné cesty v Revitalizaci - k mostku" za celkovou cenu ve výši 233.772,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti ZETA BENÁTKY s.r.o. na akci "Zřízení
zpevněné cesty v Revitalizaci - k mostku" za celkovou cenu ve výši 233.772,- Kč s DPH
3. pověřuje
místostarostu města podpisem Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Rozpočtově
zajištěno v rozpočtovém opatření č. 3/2018 na § 2219 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
393/11R/2018 Darovací smlouva CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. x Město Benátky
nad Jizerou
RM
1. projednala
návrh Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností
CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., jejímž předmětem je převod finančního daru ve
výši 125.000,- Kč na charitativní účely, konkrétně na financování vzdělávání a dále též
k zajištění sportovních, kulturních a vědomostně - dovednostních aktivit žáků
2. souhlasí
s předloženým návrhem Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a
společností CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., se sídlem Tovární 636, Benátky nad
Jizerou, jejímž předmětem je převod finančního daru ve výši 125.000,- Kč na
charitativní účely, konkrétně na financování vzdělávání a dále též k zajištění
sportovních, kulturních a vědomostně - dovednostních aktivit žáků s tím, že tato částka
bude poskytnuta příspěvkové organizaci města, konkrétně Mateřské škole města
Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

3. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh výše uvedené smlouvy a navýšení příspěvku výše
uvedené příspěvkové organizace. Tento výdaj bude předmětem rozpočtového opatření
č. 4/2018 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 3.8.2018
Z: Marek Mařík
394/11R/2018 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu podporovaného vstupního bytu xxxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxxxxxx o prodloužení smlouvy o nájmu podporovaného vstupního
bytu č. x, na adrese náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je nájemné vždy placeno
řádně a včas. Pan xxxxxxxxx splňuje všechny podmínky pro nájem výše uvedeného
bytu. Odbor SMRM doporučuje prodloužení nájmu podporovaného vstupního bytu a to
od 1.8.2018 do 31.7.2019
3. souhlasí
s prodloužením smlouvy nájmu podporovaného vstupního bytu č. x, na adrese náměstí
17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou, s panem xxxxxxxxxx, na dobu určitou od
01.08.2018 do 31.07.2019 (souhlasili 4 přítomní radní)
395/11R/2018 Žádost o přidělení městské bytové jednotky - xxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxxxxx o přidělení městské bytové jednotky v Benátkách nad
Jizerou
2. sděluje
žadateli, že město Benátky nad Jizerou v současné době nedisponuje žádnými volnými
bytovými jednotkami. Na pronájem volných městských bytových jednotek jsou
vypisovány veřejné nabídky, které jsou zveřejňovány na úředních deskách (souhlasili 4
přítomní radní)
T: 15.8.2018
Z: Marek Mařík
396/11R/2018 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle
Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast, Oblast podpory
Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám
se zdravotním postižením a seniorům - určená na základní činnosti sociální služby Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky Městského centra komplexní péče Benátky
nad Jizerou, o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu
2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast, Oblast podpory
Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména
osobám se zdravotním postižením a seniorům - určená na základní činnosti sociální
služby mezi Městským centrem komplexní péče Benátky nad Jizerou, příspěvkovou
organizací a Středočeským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí investiční dotace ve
výši 885.318,- Kč na zajištění realizace akce/projektu "Pořízení bezdrátové signalizace
pro klienty, evidenční číslo Projektu HUF/SOC/034192/2018"

2. souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního
fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast, Oblast podpory Podpora sociálních
služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním
postižením a seniorům - určená na základní činnosti sociální služby mezi Městským
centrem komplexní péče Benátky nad Jizerou, příspěvkovou organizací, se sídlem
náměstí 17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad Jizerou a Středočeským krajem, se
sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je poskytnutí investiční
dotace ve výši 885.318,- Kč na zajištění realizace akce/projektu "Pořízení bezdrátové
signalizace pro klienty, evidenční číslo Projektu HUF/SOC/034192/2018"
3. pověřuje
ředitelku Městského centra komplexní péče, příspěvkové organizace, paní Mgr. Emilii
Kalovou podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 3.8.2018
Z: Marek Mařík
397/11R/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce chodníku v ulici
bratří Bendů a před obchodem MAXIHIT v Benátkách nad Jizerou" - Jiří Toman
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce chodníku v
ulici bratří Bendů a před obchodem MAXIHIT v Benátkách nad Jizerou" mezi Městem
Benátky nad Jizerou a firmou pana Jiřího Tomana, jehož předmětem je navýšení díla z
původní částky 1.276.565,- Kč s DPH na částku 1.377.814,- Kč s DPH
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého došlo v průběhu
rekonstrukce k prodloužení chodníku podél ulice Pražská směrem k tržnici, bylo dodáno
větší množství slepecké dlažby, která nebyla v původním rozpočtu zohledněna, po
dokončení prací a skutečného zaměření provedených prací bylo zjištěno více metrů
zámkové dlažby proti původní nabídce. Z tohoto důvodu došlo k navýšení původního
rozpočtu o 101.249,- Kč s DPH
3. schvaluje
předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce chodníku v
ulici bratří Bendů a před obchodem MAXIHIT v Benátkách nad Jizerou" mezi Městem
Benátky nad Jizerou a firmou pana Jiřího Tomana, se sídlem Kbel 161, Benátky nad
Jizerou, jehož předmětem je navýšení díla z původní částky 1.276.565,- Kč s DPH na
částku 1.377.814,- Kč s DPH
4. pověřuje
místostarostu města podpisem výše uvedeného dodatku. Rozpočtově zajištěno na §
2219 (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
398/11R/2018 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 xxxxxxxxxxxxxxx

2. doporučuje
obsazení uvolněné bytové jednotky Domova pro seniory Městského centra komplexní
péče paní xxxxxxxxxxxxx, bytem Dražice 57, Benátky nad Jizerou, Benátky nad
Jizerou (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 3.8.2018
Z: Marek Mařík
399/11R/2018 Provozní řád půjčovny lodiček a šlapadel na Urbanovce
RM
1. projednala
předložený provozní řád půjčovny lodiček a šlapadel na Urbanovce
2. projednala
předložený provozní řád půjčovny lodiček a šlapadel na Urbanovce (souhlasili 4
přítomní radní)
T: 3.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
3. navrhuje
zakoupit ještě k lodičkám a šlapadlům 2 ks paddleboardů (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
400/11R/2018 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu na adrese
Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou - xxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxxxxxxxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu na
adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je smlouva uzavírána
vždy na dobu určitou. Ukončena ke dni 31.07.2018. Běžné nájemné je placeno vždy
řádně a včas. Odbor SMRM doporučuje prodloužit nájemní smlouvu opět na dobu
určitou 1 rok, tj. od 01.08.2018 do 31.07.2019
3. souhlasí
s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. x, na adrese Ladislava Vágnera 139,
Benátky nad Jizerou s paní xxxxxxxxxxx, na dobu určitou 1 rok do 31.07.2019
(souhlasili 4 přítomní radní)
T: 3.8.2018
Z: Ing. Alena Kratochvílová
401/11R/2018 Žádost o započtení nákladů na rekonstrukci prostor sloužících k
podnikání na adrese Zámek 50, žádost o doplnění chybějících okenních klik a výměnu
akumulačních kamen - ÁMOS - vzdělávání s.r.o.
RM
1. projednala
a. žádost společnosti ÁMOS - vzdělávání s.r.o. o započtení proinvestovaných
nákladů v celkové výši 103.954,- Kč na rekonstrukci prostor sloužících k
podnikání na adrese Zámek 50, 294 71 Benátky nad Jizerou oproti nájemnému
b. žádost společnosti ÁMOS - vzdělávání s.r.o. o doplnění chybějících klik na
otevírání oken ve výše uvedených prostorách z důvodu, že v současné době jsou
některá okna neotevíratelná, není možné je umýt, ani používat k větrání prostoru
c. žádost společnosti ÁMOS - vzdělávání s.r.o. o výměnu akumulačních kamen ve
výše uvedených prostorách z důvodu, že kamna nefungují a jsou velmi hlučná

2. souhlasí
a. se započtením proinvestovaných nákladů v celkové výši 103.954,- Kč na
rekonstrukci prostor sloužících k podnikání na adrese Zámek 50, 294 71
Benátky nad Jizerou oproti nájemnému společnosti ÁMOS - vzdělávání s.r.o.
(souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík
b. s doplněním chybějících okenních klik ve výše uvedených prostorách (souhlasili
4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík
3. požaduje
prověřit současný stav akumulačních kamen ve výše uvedených prostorách (souhlasili
4 přítomní radní)
T: 31.8.2018
Z: Marek Mařík

RNDr. Pavel Štifter v.r.
místostarosta

