MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 18.01.2019
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.
Usnesení č. 31/2R/2019
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 265/10R/2012, 393/17R/2013, 397/18R/2014,
398/18R/2014, 29/2R/2018, 39/2R/2018, 147/5R/2018, 246/8R/2018, 431/13R/2018,
443/13R/2018, 516/15R/2018, 527/16R/2018, 528/16R/2018, 559/17R/2018,
560/17R/2018, 570/17R/2018, 579/17R/2018, 583/17R/2018, 584/17R/2018,
589/17R/2018, 604/18R/2018, 605/18R/2018, 609/18R/2018, 610/18R/2018,
611/18R/2018, 613/18R/2018 (souhlasilo 7 přítomných radních)
3. revokuje
a. usnesení číslo 516/15R/2018 - doplňuje se bod č. 6 a 7 následně:
6. RM bere na vědomí, že xxxxxxxx potvrdil zájem o koupi pozemku č. xxxx
v k.ú. xxxx
7. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku č. xxxxx v
k.ú. xxxxxxxxxx (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
b. usnesení číslo 618/18R/2018 doplňuje se bod č. 3 a 4 následně: 3. RM bere na
vědomí, že ZUŠ Mnichovo Hradiště bude vybírat vstupné za muzikál
Lotrando a Zubejda, který se bude konat 14.2.2019 ve společenském sále
Záložna 4. RM stanovuje nájemné za pronájem společenského sálu Záložna
na výše uvedenou akci v plné výši (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2019
Z: Miroslav Kochman
c. usnesení RM číslo 14/1R/2019 - doplňuje se bod č. 3 následně:
3. RM rozhodla na základě požadavku zastupitelstva města ze dne
19.12.2018 a výzvy ke zjednání nápravy Ministerstva vnitra ČR, odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 5.11.2018, vypsat veřejnou nabídku
na pronájem:
a. prostor sloužících k podnikání v budově Multifunkčního centra
(restaurace o výměře 383,3 m2 a dvě terasy o celkové výměře 108 m2
a ubytovací část o celkové výměře 641,3 m2), nacházející se na
adrese U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou s těmito podmínkami: délka nájmu bude na dobu neurčitou - cena za pronájem (nájem) činí
70.000,- Kč/měsíc bez DPH za veškeré pronajaté prostory - nájemce
1

hradí náklady za služby s pronájmem spojené - veškeré v budově
pronajaté prostory budovy budou nekuřácké (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 28.2.2019
Z: Marek Mařík
b. prostor sloužících k podnikání v budově Multifunkčního centra - část
fitness centrum (o výměře 201,6 m2), nacházející se na adrese U
Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou s těmito podmínkami: - délka
nájmu bude na dobu neurčitou - nájemce hradí náklady za služby s
pronájmem spojené s tím, že cenu za pronájem uvedených prostor
(výši nájemného) navrhne nájemce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 32/2R/2019
Zhodnocení volných finančních prostředků města prostřednictvím termínovaných
vkladů
RM
1. projednala
možnosti zhodnocení volných finančních prostředků města prostřednictvím
termínovaných vkladů od těchto bankovních institucí - UniCredit Bank a.s.,
Raiffeisenbank a.s, Komerční banky a.s., ČSOB a.s. a České spořitelny a.s.
2. navrhuje
zastupitelstvu města akceptovat předloženou nabídku na zhodnocení volných
finančních prostředků města od České spořitelny a.s. s tím, že doporučuje uzavřít
smlouvu na 1 rok (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 33/2R/2019
Zápis č. 1/2019 z Komise pro kulturu, vnější vztahy a propagaci
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2019 ze zasedání Komise pro kulturu, vnější vztahy a
propagaci konaného dne 16.1.2019
2. projednala
a. předložený návrh na rozdělení finančních dotací v oblasti kultury a dalších
volnočasových aktivit jednotlivým spolkům a organizacím pro rok 2019
b. návrh na zrušení kulturní akce BFA od roku 2019 a přesunutí termínu akce
Posezení s burčákem na 21.9.2019
3. souhlasí
se zrušení kulturní akce BFA od roku 2019 a s přesunutím termínu akce Posezení s
burčákem na 21.9.2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2019
Z: Marie Khýnová
4. doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh rozdělení finančních dotací v oblasti kultury a
volnočasových aktivit jednotlivým spolkům a organizacím pro rok 2019 (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
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Usnesení č. 34/2R/2019
Cenová nabídka na akci "Vybudování dvou sjezdů z komunikace Zdětín - Dražice" ZETA Benátky s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od firmy ZETA BENÁTKY s.r.o., se sídlem Letní
stadion 660, Benátky nad Jizerou na akci "Vybudování dvou sjezdů z komunikace
Zdětín - Dražice" za celkovou cenu ve výši 180.378,- Kč s DPH
2. bere na vědomí
vyjádření odboru SMRM, který sděluje, že v důsledku realizace částí ÚSES bylo
vytvořením oplocení zamezeno využívat stávající vjezdy na zemědělské pozemky,
které využívali hospodařící rolníci. V souvislosti s tím a po dohodě s hospodařícími
rolníky je navrhováno zřízení sjezdů na pole přímo v místech, kde již byly v rámci
komplexních pozemkových úprav polní cesty skutečně odděleny v katastru
nemovitostí. Technické řešení bylo navrženo po dohodě se správcem komunikace
SÚS Mnichovo Hradiště
3. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy ZETA BENÁTKY s.r.o., se sídlem Letní
stadion 660, Benátky nad Jizerou na akci "Vybudování dvou sjezdů z komunikace
Zdětín - Dražice" za celkovou cenu ve výši 180.378,- Kč s DPH
4. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 35/2R/2019
Cenová nabídka na akci "Zajištění využití separovaných odpadů" - AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
na akci "Zajištění využití separovaných odpadů", jedná se o volně ložené plasty z
velkoobjemových kontejnerů dopravený do areálu skládky na třídící linku, za cenu
ve výši 1.452,- Kč s DPH za tunu
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
na akci "Zajištění využití separovaných odpadů", jedná se o volně ložené plasty z
velkoobjemových kontejnerů dopravený do areálu skládky na třídící linku, za cenu
ve výši 1.452,- Kč s DPH za tunu (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 36/2R/2019
Cenová nabídka na akci "Renovace 3 dřevěných mostů v zámeckém parku" - Tesařství
Petr Budský
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Tesařství Petr Budský na akci "Renovace 3
dřevěných mostů v zámeckém parku" za celkovou cenu ve výši 143.385,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Tesařství Petr Budský na akci "Renovace 3
dřevěných mostů v zámeckém parku" za celkovou cenu ve výši 143.385,- Kč s DPH
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3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 37/2R/2019
Cenová nabídka na akci "Revitalizace úvozové cesty (cyklotrasa Dražice - Horky) Lesáček s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti Lesáček s.r.o. na akci "Revitalizace
úvozové cesty (cyklotrasa Dražice - Horky)" za cenu ve výši 178.886,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti Lesáček s.r.o. na akci "Revitalizace
úvozové cesty (cyklotrasa Dražice - Horky)" za cenu ve výši 178.886,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 38/2R/2019
Nabídka na akci "Rozšíření multimediálního portálu" - František Stýblo
RM
1. projednala
nabídku na rozšíření multimediálního portálu REGION TV na internetové adrese
www.ppna.cz, jehož součástí jsou i základní informace pro město Benátky nad
Jizerou www.tvbenatky.cz včetně možnosti dalších doplňkových služeb (instalace
televizorů, aplikace do mobilních telefonů, přímá návaznost na webové stránky,
kompletní změna Zpravodaje města)
2. se rozhodla
prozatím nevyužít výše uvedené nabídky na rozšíření multimediálního portálu
REGION TV na internetové adrese www.ppna.cz. s tím, že si město bude objednávat
nabízené služby dle potřeby (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 39/2R/2019
Ukončení nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu, xxxxxxxxxxx
RM
1. projednala
předložený návrh SMRM o neprodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu na
adrese xxxxxxx, Benátky nad Jizerou slečně xxxxxxx z důvodu nezaplacení
pohledávky ve výši xxxxxx,- Kč (na upomínky nereaguje)
2. souhlasí
s neprodloužením smlouvy o nájmu sociálního bytu na adrese xxxxxxx, Benátky nad
Jizerou slečně xxxxxxxxxx z důvodu nezaplacení pohledávky ve výši xxxxxxxx,- Kč
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2019
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 40/2R/2019
Dodatek č. 2 ke smlouvě "O výpůjčce nemovitého majetku" - MŠ Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě "O výpůjčce nemovitého majetku" mezi městem
Benátky nad Jizerou a Mateřskou školou Benátky nad Jizerou, okres Mladá
Boleslav, jehož předmětem je změna článku I. čtvrtý odstavec a článku II. čtvrtý
odstavec
2. souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě "O výpůjčce nemovitého majetku" mezi
městem Benátky nad Jizerou a Mateřskou školou Benátky nad Jizerou, okres Mladá
Boleslav, jehož předmětem je změna článku I. čtvrtý odstavec a článku II. čtvrtý
odstavec
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 41/2R/2019
Vyúčtování finanční dotace z FPSZC za rok 2018 - SK Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok
2018 (čerpání 2. zálohy) SK Benátky nad Jizerou ve výši 711.465,- Kč
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 42/2R/2019
Smlouva o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku - Česká pošta, s.p.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého
majetku mezi Městem Benátky nad Jizerou a Českou poštou, s.p., jejímž předmětem
je souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení nemovitosti
(rozšíření pobočky pošty Husovo náměstí 41, Benátky nad Jizerou - zhotovení
dodatku k PD požárně bezpečnostní řešení a instalace vestavěné skříně)
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého
majetku mezi Městem Benátky nad Jizerou a Českou poštou, s.p., jejímž předmětem
je souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení nemovitosti za
celkovou cenu ve výši 18.239,- Kč (rozšíření pobočky pošty Husovo náměstí 41,
Benátky nad Jizerou - zhotovení dodatku k PD požárně bezpečnostní řešení a
instalace vestavěné skříně)
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Marek Mařík
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Usnesení č. 43/2R/2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parc. č. 866/9, 869/1, 869/26, 871/13,
885/5, 888/10, 888/12, 891/3, 891/36, 893/39, 893/40, 893/56, 893/57, 893/58, 895/2, 895/3,
918/12, 941/3, 951/1 v k.ú. Staré Benátky, parc. č. 801/2 v k.ú. Nové Benátky, parc. č.
839/1, 839/7, 839/13, 839/22, 850/13, 850/15, st. 73 v k.ú. Kbel - AVALON s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti podzemního
komunikačního vedení a zařízení na parc. č. 866/9, 869/1, 869/26, 871/13, 885/5,
888/10, 888/12, 891/3, 891/36, 893/39, 893/40, 893/56, 893/57, 893/58, 895/2,
895/3, 918/12, 941/3, 951/1 v k.ú. Staré Benátky, parc. č. 801/2 v k.ú. Nové
Benátky, parc. č. 839/1, 839/7, 839/13, 839/22, 850/13, 850/15, st. 73 v k.ú. Kbel
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností AVALON s.r.o. se sídlem
Rokycanova 279/18, Praha 3, pro akci "II/610 Tuřice - Kbel, etapa I"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti podzemního
komunikačního vedení a zařízení na parc. č. 866/9, 869/1, 869/26, 871/13, 885/5,
888/10, 888/12, 891/3, 891/36, 893/39, 893/40, 893/56, 893/57, 893/58, 895/2,
895/3, 918/12, 941/3, 951/1 v k.ú. Staré Benátky, parc. č. 801/2 v k.ú. Nové
Benátky, parc. č. 839/1, 839/7, 839/13, 839/22, 850/13, 850/15, st. 73 v k.ú. Kbel
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností AVALON s.r.o., pro akci "II/610
Tuřice - Kbel, etapa I", za jednorázovou finanční náhradu ve výši 50,- Kč/bm
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 44/2R/2019
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2018 - Městské centrum komplexní péče Benátky nad
Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové
organizace města Městské centrum komplexní péče za rok 2018 s tím, že ředitelka
paní Mgr. Emilie Kalová navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši
20.336,87 Kč do Rezervního fondu
2. postupuje
zprávu a účetní závěrku jmenovanému orgánu (dle usnesení ZM č. 114/5Z/2018) k
zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací dle vnitřních směrnic města (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 45/2R/2019
Žádost o umístění nadzemního vedení NN z důvodu zpracování PD na realizaci nové
přípojky NN pro majitele pozemku p.č. 390/6 v k.ú. Nové Benátky - Energetická
montážní společnost Liberec s.r.o.
RM
1. projednala
žádost firmy Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., se sídlem Budyšínská
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1294, Liberec o umístění nadzemního vedení NN z důvodu zpracování PD na
realizaci nové přípojky NN pro majitele pozemku p.č. 390/6 v k.ú. Nové Benátky
2. bere na vědomí
vyjádření odboru správy majetku a rozvoje města, který navržené řešení
nedoporučuje
3. nesouhlasí
s předloženým návrhem řešení PD na realizaci nové přípojky NN pro majitele
pozemku p.č. 390/6 v k.ú. Nové Benátky (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 46/2R/2019
Žádost o vydání souhlasu s pokládkou optické sítě na parc. č. 133/4, 133/5, 133/7, 133/14,
133/17, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/23, 133/25 a 133/24 v k.ú. Staré Benátky- TMOBILE Czech Republic a.s.
RM
1. projednala
žádost společnosti T-MOBILE Czech Republic a.s. o vydání souhlasu s pokládkou a
rozvodem optické sítě v oblasti ulic Na Burse a Platanová na parc. č. 133/4, 133/5,
133/7, 133/14, 133/17, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/23, 133/25 a 133/24 v
k.ú. Staré Benátky
2. požaduje
k uvedené žádosti doložit mapové podklady se zákresem trasy optické sítě
T: 28.2.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 47/2R/2019
Žádost o změnu vodorovného dopravního značení na adrese Husovo nám. čp. 41/34 Česká pošta s.p.
RM
1. projednala
žádost České pošty s.p. o změnu vodorovného dopravního značení pro svou pobočku
na adrese Husovo nám. 41/34, Benátky nad Jizerou z důvodu častého parkování
osobních automobilů a tím omezení nebo znemožnění zásobování své pobočky
směrem od ZŠ
2. bere na vědomí
vyjádření správy majetku a rozvoje města, který navrhuje obnovit vodorovné
dopravní značení na hranici vozovky a chodníku v daném úseku. V případě
nevhodného parkování se může vedení pobočky obrátit na Policii ČR. Další z
možností je umístění svislé dopravní značky s tím, že žadatel si vyřídí žádost u
Policie ČR a odboru dopravy a silničního hospodářství
3. sděluje
žadateli, že bude obnoveno vodorovné dopravní značení na hranici vozovky a
chodníku v daném úseku
T: 28.2.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 48/2R/2019
Žádost o umístění reklamy a vybudování letní terasy - Kebab House Mix Apetit
RM
1. projednala
žádost firmy Kebab House Mix Apetit, adresa provozovny: Husovo náměstí 58/8,
Benátky nad Jizerou ohledně:
a. umístění dlouhodobé reklamy o velikosti cca 1 m
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b. vybudování uzavřené letní terasy před provozovnou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru správy majetku a rozvoje města, který sděluje, že město
nedisponuje plochou pro dlouhodobé umístění reklamní cedule rozměru cca
100x100cm. Po dohodě a úhradě poplatku na TS je možné umístit plakát na
informační tabule města. Jedná se o krátkodobé umístění. Pokud by se jednalo o
umístění reklamy přímo na objekt, kde má Kebab House provozovnu, je nutný
souhlas majitele objektu a dále postupovat v souladu s podmínkami památkového
úřadu, jelikož se jedná o objekt v městské památkové zóně.
3. sděluje
žadateli, že se ztotožňuje s vyjádřením odboru správy majetku a rozvoje města
T: 28.2.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 49/2R/2019
Žádost o možnost umístění venkovního pískoviště - Mateřské centrum Benátky
RM
1. projednala
žádost Ing. Marcely Štencové, předsedkyně Mateřského centra Benátky o možnosti
umístit venkovní pískoviště na terasu objektu internátu čp. 493, náměstí 17. listopadu
v Benátkách nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru správy majetku a rozvoje města, která umístění pískoviště
doporučuje s tím, že Mateřské centrum si pískoviště vybuduje na vlastní náklady a
bude jej provozovat
3. souhlasí
s vybudováním venkovního pískoviště na terasu objektu internátu čp. 493, náměstí
17. listopadu v Benátkách nad Jizerou s tím, že Mateřské centrum si pískoviště
vybuduje na vlastní náklady a bude jej provozovat (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 50/2R/2019
Žádost o zajištění trvalého osvětlení v ulici xxxxxxx - xxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost xxxxxx ohledně zajištění trvalého osvětlení v ulici xxxxx v nočních hodinách
2. bere na vědomí
vyjádření Technických služeb města, dle kterého je osvětlení zajištěno ve stejném
režimu jako v jiných ulicích tzn. po 24:00 hodině zůstává svítit každá 3 lampa.
Sděluje, že ve výše uvedené ulici je osvětlení dostačující a není proto žádný důvod,
proč by tato ulice měla být trvale celá osvětlena. Přímo u domu pana xxxxxxx jsou
umístěné dvě lampy veřejného osvětlení, z čehož jedna z lamp svítí celou noc
3. sděluje
žadateli, že se ztotožňuje s vyjádřením Technických služeb města (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 51/2R/2019
Žádost o započtení nákladů na renovaci podlahové krytiny v bytové jednotce na adrese
xxxxxxx - xxxxxxxxx
RM
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1. projednala
žádost paní xxxxxx o započtení proinvestovaných nákladů ve výši xxxxxx,- Kč na
renovaci podlahové krytiny v bytové jednotce na adrese xxxxxxx formou odečtu z
nájemného
2. souhlasí
se započtením proinvestovaných nákladů ve výši xxxx,- Kč na renovaci podlahové
krytiny v bytové jednotce na adrese xxxx formou odečtu z nájemného paní xxxxxx
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 52/2R/2019
Žádost o kompenzaci nájemného nebytového prostoru ordinace, Zámek čp. 50 - Bc.
Ivana Veškrnová, DiS.
RM
1. projednala
žádost Bc. Ivany Veškrnové, DiS. ohledně kompenzace nájemného nebytového
prostoru ordinace, na adrese Zámek čp. 50, po dobu rekonstrukce od 16.11. do
31.12.2018
2. souhlasí
s odpuštěním nájemného nebytového prostoru ordinace, na adrese Zámek čp. 50, po
dobu rekonstrukce od 16.11. do 31.12.2018 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 53/2R/2019
Žádost o pronájem sportovišť a společenského sálu v Kulturně vzdělávacím centru
Záložna na realizaci 18. ročníku sportovní akce "Multikemp" a o povolení použití znaku
města na tuto akci - ATHLETES IN ACTION Nový život, o.p.s.
RM
1. projednala
a. žádost pana Ing. Adama Novozámského, organizace ATHLETES IN ACTION
Nový život, o.p.s., o pronájem sportovišť a společenského sálu v Kulturně
vzdělávacím centru Záložna na realizaci 18. ročníku sportovní akce
"Multikemp" v termínu 21. - 27.07.2019
b. žádost pana Ing. Adama Novozámského, organizace ATHLETES IN ACTION
Nový život, o.p.s., o povolení použití znaku města k propagaci výše uvedené
akce
2. souhlasí
a. s pronájmem sportovišť a společenského sálu v Kulturně vzdělávacím centru
Záložna organizaci ATHLETES IN ACTION Nový život, o.p.s., na realizaci
18. ročníku sportovní akce "Multikemp" v termínu 21. - 27.07.2019 za cenu
ve výši 20.000,- Kč bez DPH s tím, že ve věci pronájmu objektů ZŠ Husovo
náměstí je třeba domluvit se s ředitelem školy (souhlasilo 7 přítomných
radních)
b. s použitím znaku města organizaci ATHLETES IN ACTION Nový život,
o.p.s., k propagaci výše uvedené akce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 54/2R/2019
Žádost o poskytnutí finanční dotace na zajištění sociální služby Osobní asistence občanu
města Benátky nad Jizerou - Jistoty Domova, z.ú.
RM
9

1. projednala
žádost paní Ivety Koudelové, ředitelky poskytovatele sociálních služeb Jistoty
Domova, z.ú., o poskytnutí finanční dotace ve výši 21.700,- Kč na zajištění sociální
služby Osobní asistence občanu města Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 21.700,- Kč zapsanému ústavu Jistoty
Domova z.ú., se sídlem tř. Václava Klementa 35/5, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO: 03058166, na zajištění sociální služby Osobní asistence občanu města
Benátky nad Jizerou
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 28.2.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 55/2R/2019
Žádost o zakoupení počítače s příslušenstvím - Technické služby města Benátky nad
Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Antonína Cekoty, ředitele Technických služeb města o zakoupení
počítače s příslušenstvím za cenu ve výši 25.479,- Kč s DPH z investičního fondu
2. souhlasí
se zakoupením počítače s příslušenstvím za cenu ve výši 25.479,- Kč s DPH z
investičního fondu (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 56/2R/2019
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2019 - ZŠ Pražská
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Jana Novotného, ředitele ZŠ Pražská 135, Benátky nad Jizerou o
souhlas s plánem odpisů majetku školní jídelny pro rok 2019 ve výši 29.459,- Kč
2. schvaluje
odpisy majetku školní jídelny pro rok 2019 v celkové výši 29.459,- Kč (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.1.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 57/2R/2019
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2019 - Městské centrum komplexní péče
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky příspěvkové organizace Městské centrum
komplexní péče Benátky nad Jizerou, o souhlas s plánem odpisů majetku MěCKP
pro rok 2019 v celkové výši 307.297,- Kč
2. schvaluje
odpisy majetku Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou pro rok 2019
v celkové výši 307.297,- Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
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Usnesení č. 58/2R/2019
Žádost o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského
Humanitárního fondu v rámci tematického zadání "Sociální oblast" na projekt "Nákup
automobilů pro terénní pečovatelskou službu" - Městské centrum komplexní péče
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického
zadání "Sociální oblast" na projekt "Nákup automobilů pro terénní pečovatelskou
službu"
2. souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání "Sociální oblast"
na projekt "Nákup automobilů pro terénní pečovatelskou službu" (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 28.2.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 59/2R/2019
Žádost o povolení zřízení kontokorentu (krátkodobého úvěru) - Městské centrum
komplexní péče
RM
1. projednalo
žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče o zřízení kontokorentu či krátkodobé bankovní půjčky ve výši
1.500.000,- Kč k překrytí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
2. souhlasí
se zřízením kontokorentu či krátkodobé bankovní půjčky ve výši 1.500.000,- Kč k
překrytí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 28.2.2019
Z: Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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