MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 01.03.2019
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. 112/4R/2019
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 482/14R/2018, 524/15R/2018, 600/18R2018, 2/1R/2019,
9/1R/2019, 14/1R/2019, 16/1R/2019, 40/2R/2019, 48/2R/2019, 54/2R/2019,
62/3R/2019, 63/3R/2019, 72/3R/2019, 75/3R/2019, 77/3R/2019, 82/3R/2019,
88/3R/2019, 89/3R/2019, 90/3R/2019, 91/3R/2019, 95/3R/2019, 96/3R/2019,
99/3R/2019, 100/3R/2019, 101/3R/2019, 104/3R/2019, 106/3R2019, 107/3R/2019,
108/3R/2019, 109/3R/2019, 110/3R/2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení č. 102/3R/2019 T: 31.3.2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
4. revokuje
a. usnesení číslo 46/2R/2019 doplňuje se bod č. 3 a 4 následně: 3. RM bere na
vědomí předložené mapové podklady se zákresem trasy optické sítě 4. RM
souhlasí 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 (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
b. usnesení číslo 73/3R/2019 doplňuje se bod č.3 a 4 následně: 3. RM bere na
vědomí upravený návrh na rozdělení finančních prostředků z Fondu podpory
sportu a zájmové činnosti pro rok 2019 4. RM doporučuje upravený návrh
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
c. usnesení č. 80/3R/2019 mění se bod č. 1 a 2 následně: 1. RM projednala
předloženou cenovou nabídku od společnosti DARUMA spol. s.r.o. na
"Multimediálního průvodce DVG ORBIS NEO" s integrovaným LCD
displejem v oboustranném provedení za cenu ve výši 459.800,- Kč s DPH, s
tím, že ve výše uvedené ceně není zahrnuto zpracování projektové
dokumentace na stavbu elektro přípojky, zajištění stavebního povolení na
stavbu, realizace elektro přípojky, zajištění fotografií, zajištění českých textů
a jejich překladů 2. RM schvaluje cenovou nabídku od společnosti
DARUMA spol. s.r.o. na "Multimediálního průvodce DVG ORBIS NEO" s
integrovaným LCD displejem v oboustranném provedení za cenu ve výši
459.800,- Kč s DPH (souhlasilo 7 přítomných radních)
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T: 31.3.2019

Z: Miroslav Kochman

Usnesení č. 113/4R/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019
RM
1. projednala
předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2019
2. schvaluje
předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2019
3. doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2019 v této výši: Celkové
příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši ................238.464.904,62 Kč
Financování (tř. 8) ve výši ..................................76.897.276,- Kč
Fondy (tř. 4) ve výši .................................................680.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši ...................................316.042.180,62 Kč
Výdaje běžné (tř. 5)........................................ ..157.123.592,- Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6)..................................158.918.588,62 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši ......................16.042.180,62 Kč
Závaznými ukazateli v rozpočtu jsou v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky
č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 18.3.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 114/4R/2019
Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků - SBERBANK CZ a.s.
RM
1. projednala
nabídku od bankovní instituce SBERBANK CZ a.s. na zhodnocení volných
finančních prostředků města prostřednictvím termínovaných vkladů
2. postupuje
výše uvedenou nabídku Finančnímu výboru k projednání (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 115/4R/2019
Zápis č. 1/2019 z jednání Komise místního hospodářství, podnikání a životního prostředí
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2019 ze zasedání Komise místního hospodářství, podnikání a
životního prostředí konaného dne 23.1.2019
2. požaduje
na základě usnesení komise doložit od klubu Sajdkárkrosu všechny potřebné doklady
k legálnímu provozování závodní trati ve Kbele (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík

Usnesení č. 116/4R/2019
Kontrolní řád (směrnice č. 1/2014 Města Benátky n. Jiz.) - příloha č. 1
RM
1. projednala
předložený návrh podpisové přílohy č. 1 vnitřního Kontrolního řádu č.1/2014 města
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Benátky nad Jizerou, kde došlo k aktualizaci starosty, místostarostů a vedoucího
oddělení správy majetku města
2. schvaluje
předložený návrh podpisové přílohy č. 1 vnitřního Kontrolního řádu č. 1/2014 města
Benátky nad Jizerou, kde došlo k aktualizaci starosty, místostarostů a vedoucího
oddělení správy majetku města s okamžitou platností po podpisu všech jmenovitých
příkazců, správce rozpočtu a hlavní účetní (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 117/4R/2019
Závěrečná zpráva o realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za rok
2018 - Semiramis z.ú.
RM
1. bere na vědomí
předloženou závěrečnou zprávu Občanského sdružení Semiramis o realizaci
protidrogového projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za období od 1.
ledna do 31. prosince roku 2018
2. doporučuje
výše uvedenou zprávu předložit Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 18.3.2018
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 118/4R/2019
Koupě nemovitosti č.p. 148 na parc. č. 116/2 v k.ú. Staré Benátky - Capital for you s.r.o.
RM
1. projednala
nabídku společnosti Capital for you s.r.o. na koupi nemovitosti č.p. 148 na parc.č.
116/2 v k.ú. Staré Benátky do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou za cenu ve výši
17.280.000,- Kč
2. nesouhlasí
s koupí nemovitosti č.p. 148 na parc.č. 116/2 v k.ú. Staré Benátky do vlastnictví
Města Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 17.280.000,- Kč (nesouhlasilo 7
přítomných radních)
3. doporučuje
zastupitelstvu města nesouhlasit s koupí výše uvedené nemovitosti
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 119/4R/2019
Čestné prohlášení k vyúčtování finanční dotace - xxxxxxxxxx
RM
1. bere na vědomí
čestné prohlášení manželů xxxxxxx ohledně nedoloženého vyúčtování finanční
dotace poskytnuté jejich xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxx, xxxxxx, na
Evropské hry transplantovaných a dialyzovaných sportovců, které se uskutečnili ve
dnech 17. - 24.6.2018 v Cagliari v Itálii
2. souhlasí
s prodloužením termínu vyúčtování uvedené dotace do 31.12.2019 (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.12.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
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Usnesení č. 120/4R/2019
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2018 - Technické služby města Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové
organizace města Technické služby za rok 2018 s tím, že ředitel pan Antonín Cekota
navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 174.871,56 Kč do
Rezervního fondu na účet 414 000
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. 121/4R/2019
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2018 - ZŠ Husovo náměstí
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové
organizace ZŠ Husovo náměstí za rok 2018 s tím, že hospodářský výsledek za rok
2018 je ztráta ve výši 6.555,61 Kč. Pan ředitel Mgr. Radek Dostál navrhuje pokrýt
tuto ztrátu z 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. 122/4R/2019
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2018 - ZŠ Pražská
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové
organizace ZŠ Pražská za rok 2018 s tím, že ředitel pan Mgr. Jan Novotný navrhuje
převést hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 159.943,10 Kč následovně :
130.663,54 Kč do Rezervního fondu a 29.279,56 Kč do fondu odměn
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
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Usnesení č. 123/4R/2019
Program jednání Zastupitelstva města dne 18.03.2019
RM
1. schvaluje
program jednání Zastupitelstva města, které se bude konat dne 18.03.2019 od 18:00
hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu dle přiložené přílohy (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 124/4R/2019
Veřejná nabídka "Pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Multifunkčního
centra - část fitness centrum (o výměře 201,6 m2), U Cukrovaru 655, Benátky" - IV.
RM
1. projednala
předložené nabídky na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově
Multifunkčního centra - část fitness centrum (o výměře 201,6 m2), na adrese U
Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou od:
a. WalKo s.r.o., se sídlem Jurije Gagarina 2047, Nymburk, IČ 06763324
2. rozhodla
uzavřít Smlouvu o pronájmu výše uvedených prostor sloužících k podnikání se
společností WalKo s.r.o., se sídlem Jurije Gagarina 2047, Nymburk, IČ 06763324 za
celkovou cenu pronájmu uvedených prostor ve výši 4.200,- Kč bez DPH za měsíc +
energie na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 125/4R/2019
Veřejná nabídka "Pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Multifunkčního
centra (restaurace o výměře 383,3 m2, dvě terasy o celkové výměře 108 m2 a ubytovací
část o celkové výměře 641,3 m2), U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou"
RM
1. projednala
předloženou nabídku na pronájem 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 od společnosti:
a. U BÍLÉHO PÁVA s.r.o., se sídlem Kbel 158, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ
04466527
2. rozhodla
uzavřít Smlouvu o pronájmu výše uvedených prostor sloužících k podnikání se
společností U BÍLÉHO PÁVA s.r.o., se sídlem Kbel 158, 294 71 Benátky nad Jizerou,
IČ 04466527, za celkovou cenu za veškeré pronajaté prostory ve výši 70.000,- Kč bez
DPH za měsíc včetně nákladů za služby s pronájmem spojené, na dobu neurčitou s
účinností od 1.4.2019 (stávající nájemní smlouva bude ukončena dohodou k
31.3.2019) (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 126/4R/2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na
pozemku parc. č. 389/3, 390/3 a 390/1 v k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu
"Benátky nad Jiz., parc.č.390/6, úprava NN (IV-12-6023096)" - ČEZ Distribuce, a.s.
RM
5

1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování,
oprava a údržba zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN) a dohodu o umístění
stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 389/3, 390/3 a 390/1 v
k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad Jiz., parc.č.390/6, úprava
NN (IV-12-6023096)"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění,
provozování, oprava a údržba zař. distribuční soustavy, (kabelové vedení NN) a
dohodou o umístění stavby 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. 389/3, 390/3 a 390/1 v
k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad Jiz., parc.č.390/6, úprava
NN (IV-12-6023096)" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 127/4R/2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na
pozemku parc. č. 771/1, 771/11, 771/28, 771/32 v k.ú. Nové Benátky a pozemku parc. č.
638 v k.ú. Obodř a právo provést stavbu "Benátky n. J., Obodř, p.č.643, kNN, nová SR"
- ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování,
oprava a údržba zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN) a dohodu o umístění
stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 771/1, 771/11, 771/28,
771/32 v k.ú. Nové Benátky a pozemku parc. č. 638 v k.ú. Obodř a právo provést
stavbu "Benátky n. J., Obodř, p.č. 643, kNN, nová SR"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění,
provozování, oprava a údržba zař. distribuční soustavy, (kabelové vedení NN) a
dohodou o umístění stavby 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. 771/1, 771/11, 771/28,
771/32 v k.ú. Nové Benátky a pozemku parc. č. 638 v k.ú. Obodř a právo provést
stavbu "Benátky n. J., Obodř, p.č. 643, kNN, nová SR" za jednorázovou finanční
náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 128/4R/2019
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č.
133/14, 133/7, 895/2, 941/3, 866/9, 951/1, 869/26, 869/1, 834/20, 903, 885/5, 871/13, 870/9,
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888/10, 918/12, 893/39, 893/58, 893/57, 893/40 v k.ú. Staré Benátky, parc. č. 800/1, 801/2
v k.ú. Nové Benátky a parc. č. 850/15, 839/16 v k.ú. Kbel - FIBERNET, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi městem Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., jejímž předmětem
je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 133/14, 133/7, 895/2,
941/3, 866/9, 951/1, 869/26, 869/1, 834/20, 903, 885/5, 871/13, 870/9, 888/10,
918/12, 893/39, 893/58, 893/57, 893/40 v k.ú. Staré Benátky, parc. č. 800/1, 801/2 v
k.ú. Nové Benátky a parc. č. 850/15, 839/16 v k.ú. Kbel na akci "Optické připojení
Benátky nad Jizerou - I. etapa"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi městem Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., se
sídlem Českobratrské náměstí 1321, 293 01 Mladá Boleslav, jejímž předmětem je
zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 133/14, 133/7, 895/2, 941/3,
866/9, 951/1, 869/26, 869/1, 834/20, 903, 885/5, 871/13, 870/9, 888/10, 918/12,
893/39, 893/58, 893/57, 893/40 v k.ú. Staré Benátky, parc. č. 800/1, 801/2 v k.ú.
Nové Benátky a parc. č. 850/15, 839/16 v k.ú. Kbel na akci "Optické připojení
Benátky nad Jizerou - I. etapa" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 24.200,Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 129/4R/2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na
pozemku parc. č. 868/1 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad
Jizerou - přeložka NN, SP100" - ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování,
oprava a údržba zař. distribuční soustavy (podpěrný bod, vrchní kabelové vedení,
pojistková skříň SS100) a dohodu o umístění stavby mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 868/1 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu
"Benátky nad Jizerou - přeložka NN, SP100"
2. souhlasí
předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování,
oprava a údržba zař. distribuční soustavy (podpěrný bod, vrchní kabelové vedení,
pojistková skříň SS100) a dohodu o umístění stavby 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.
868/1 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad Jizerou - přeložka
NN, SP100" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
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Usnesení č. 130/4R/2019
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo "Kompletní zabezpečení odpadového hospodářství a
komunálních služeb na území města" - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
RM
1. projednala
návrh Dodatku č. 13 ke Smlouvě o dílo "Kompletní zabezpečení odpadového
hospodářství a komunálních služeb na území města" mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jehož předmětem je
změna ceny díla následně: 1. komunální odpad směsný - 1.748,- Kč/tuna bez DPH 2.
komunální odpad tříděný: - papír - 6.500,- Kč/tuna bez DPH - sklo - 2.310,- Kč/tuna
bez DPH - plast - 13.500,- Kč/tuna bez DPH - tetrapak - 14.326,- Kč/tuna bez DPH kovy - 12.300,- Kč/tuna bez DPH
2. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 13 ke Smlouvě o dílo "Kompletní zabezpečení odpadového
hospodářství a komunálních služeb na území města" mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10, jehož předmětem je změna ceny díla následně: 1.
komunální odpad směsný - 1.748,- Kč/tuna bez DPH 2. komunální odpad tříděný: papír - 6.500,- Kč/tuna bez DPH - sklo - 2.310,- Kč/tuna bez DPH - plast - 13.500,Kč/tuna bez DPH - tetrapak - 14.326,- Kč/tuna bez DPH - kovy - 12.300,- Kč/tuna
bez DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 131/4R/2019
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Servis a opravy zdvihacích zařízení" - OTIS a.s.
RM
1. projednala
návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo "Servis a opravy zdvihacích zařízení" mezi
Městem Benátky nad Jizerou a společností OTIS a.s., jehož předmětem je
aktualizace cen servisních služeb
2. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo "Servis a opravy zdvihacích zařízení"
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností OTIS a.s., se sídlem J. Opletala
3506/45, jehož předmětem je aktualizace cen servisních služeb
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 132/4R/2019
Smlouva o výpůjčce movitého majetku - MŠ Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a
Mateřskou školou města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, jejímž
předmětem je výpůjčka herních zahradních prvků v MŠ Jizerka
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad
Jizerou a Mateřskou školou města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav,
jejímž předmětem je výpůjčka herních zahradních prvků v MŠ Jizerka
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3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 133/4R/2019
Cenová nabídka na akci "Pokrytí veřejných prostor free WI-FI ve Starých Benátkách"
- Dragon Internet a.s.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od Dragon Internet a.s., na akci "Pokrytí veřejných
prostor free WI-FI ve Starých Benátkách - City park, náměstí na Burse, budova
polikliniky" v následujících variantách:
a. varianta s kontrolorem pro 32 AP za cenu ve výši 532.384,27 Kč s DPH
b. varianta s kontrolorem pro 64 AP za cenu ve výši 584.021,02 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od Dragon Internet a.s., se sídlem Pod Loretou 883,
Kosmonosy na akci "Pokrytí veřejných prostor free WI-FI ve Starých Benátkách City park, náměstí na Burse, budova polikliniky" ve variantě s kontrolorem pro 64
AP za cenu ve výši 584.021,02 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 134/4R/2019
Cenová nabídka na akci "Revitalizace parčíku v ul. Platanová" - Lesáček s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti Lesáček s.r.o. na akci "Revitalizace
parčíku v ul. Platanová" za cenu ve výši 114.393,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti Lesáček s.r.o. na akci "Revitalizace
parčíku v ul. Platanová" za cenu ve výši 114.393,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 135/4R/2019
Cenová nabídka na akci "Nabíjecí stanice pro elektromobily" - Elmont-invest s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti Elmont-invest s.r.o. na nabíjecí stanici pro
elektromobily, elektrokola, elektrokoloběžky za cenu ve výši 123.980,- Kč s DPH
2. neschvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti Elmont-invest s.r.o., se sídlem Jihlavská
2523/36, Žďár nad Sázavou na nabíjecí stanici pro elektromobily, elektrokola,
elektrokoloběžky za cenu ve výši 123.980,- Kč s DPH (nesouhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
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Usnesení č. 136/4R/2019
Cenová nabídka na akci "Vyztužení střešního krovu v objektu SDH Benátky nad
Jizerou" - Tesařství Jiří Švec, firma Petr Čáp
RM
1. projednala
předložené cenové nabídky na akci "Vyztužení střešního krovu v objektu SDH
Benátky nad Jizerou" od firmy:
a. Petr Čáp, která provede demontáž stávajících sádrokartonových podhledů,
nový sádrokartonový podhled, opravu prasklin ve zdech a finální výmalbu za
celkovou cenu ve výši 431.063,- Kč s DPH
b. Tesařství - Jiří Švec, která provede vyztužení stávajících krovů za celkovou
cenu ve výši 147.750,68 Kč s DPH
2. bere na vědomí
vyjádření SMRM, který sděluje, že nabídka se předkládá z důvodu rozšiřujících se
prasklin ve stěnách a stropu v celém 1.podlaží budovy. Byla provedena sonda, při
které bylo zjištěno prohnutí stávajících krovů o cca 20cm. Jelikož se v prostorách
objektu nachází jedna z volebních místností, navrhuje SMRM započetí prací co
nejdříve.
3. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy:
a. Petr Čáp, se sídlem Ořechová 651, Benátky nad Jizerou za celkovou cenu ve
výši 431.063,- Kč s DPH
b. Tesařství - Jiří Švec, se sídlem Železná 162, Mladá Boleslav za celkovou cenu
ve výši 147.750,68 Kč s DPH
4. pověřuje
starostu města podpisem smluv o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 137/4R/2019
Cenová nabídka na akci "Rekonstrukce a zateplení střešního pláště tělocvičny" - FASE
s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy FASE s.r.o. na akci "Rekonstrukce a zateplení
střešního pláště tělocvičny" na adrese nám. 17. listopadu 493 za cenu ve výši
463.269,31 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy FASE s.r.o., se sídlem U Katovny 58, 412 01
Litoměřice na akci "Rekonstrukce a zateplení střešního pláště tělocvičny" na adrese
nám. 17. listopadu 493 za cenu ve výši 463.269,31 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 138/4R/2019
Cenová nabídka na aktualizaci projektové dokumentace na akci "Pozorovatelna
divokých koní a zubrů" - Atelier TSUNAMI s.r.o.
RM
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1. projednala
předloženou cenovou nabídku projektových prací od Ateliru TSUNAMI spol.
s.r.o.na aktualizaci projektové dokumentace s ohledem na optimalizaci nákladů na
akci "Pozorovatelna divokých koní a zubrů" za cenu ve výši 201.102,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku projektových prací od Ateliru TSUNAMI spol. s.r.o.,
se sídlem Palachova 1742, 547 01 Náchod na aktualizaci projektové dokumentace s
ohledem na optimalizaci nákladů na akci "Pozorovatelna divokých koní a zubrů" za
cenu ve výši 201.102,- Kč s DPH
3. pověřuje
pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci
(souhlasilo 5 přítomných radních, nesouhlasili 2 přítomní radní)
T: 31.3.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 139/4R/2019
Cenová nabídka na inzerci v publikaci "Školáci nejen na prázdninách" - IVNakladatelství s.r.o.
RM
1. projednala
nabídku společnosti IV-Nakladatelství s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3
(smluvní vydavatelství European Police Association) o inzerci v publikaci s názvem
"Školáci nejen na prázdninách" ve výši 11.979,- Kč
2. nesouhlasí
s inzercí v publikaci s názvem "Školáci nejen na prázdninách" ve výši 11.979,- Kč
(nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 140/4R/2019
Cenová nabídka na akci "Grafický pasport městských hřbitovů Benátky nad Jizerou v
GIS" - MK Consult v.o.s.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od firmy MK Consult v.o.s. na zavedení evidence
hrobových míst v rámci působnosti města ve formě geografické databáze včetně
aplikačního řešení související problematiky za cenu ve výši 171.820,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy MK Consult v.o.s., se sídlem Drážďanská
493/40, Ústí nad Labem na zavedení evidence hrobových míst v rámci působnosti
města ve formě geografické databáze včetně aplikačního řešení související
problematiky za cenu ve výši 171.820,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Usnesení č. 141/4R/2019
Cenová nabídka na rozšíření zpracování projektové dokumentace akce "Rekonstrukce
zahrady MŠ Mateřídouška" - Iva Bílková
RM
1. projednala
cenovou nabídku od Ivy Bílkové, Mjr. Frymla 296, 293 01 Mladá Boleslav na
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rozšíření návrhu vypracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce
zahrady MŠ Mateřídouška" za cenu 26.015,- Kč s DPH
2. schvaluje
cenovou nabídku od Ivy Bílkové, Mjr. Frymla 296, 293 01 Mladá Boleslav na
rozšíření návrhu vypracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce
zahrady MŠ Mateřídouška" za cenu 26.015,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 142/4R/2019
Výběrové řízení na akci "Úprava ulice Žižkova"
RM
1. bere na vědomí
protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na
dodavatele stavby na akci "Úprava ulice Žižkova" ze dne 27.2.2019. Ve stanovené
lhůtě odevzdali nabídku tři uchazeči: - H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá
Boleslav - COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 - STRABAG a.s., Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 V zadávacích podmínkách bylo stanoveno, že
hodnocením kritériem bude výše nabídkové ceny. Nejvhodnější nabídku předložila
firma H-Intes s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, jejíž nabídková cena
je 5.393.482,39 Kč s DPH. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek doporučuje
uzavřít smlouvu s výše uvedenou firmou
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na na akci "Úprava ulice Žižkova" s firmou H-Intes
s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, za cenu ve výši 5.393.482,39 Kč s
DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 143/4R/2019
Výběrové řízení na akci "Stavební úpravy šatnového bloku zimního stadionu v
Benátkách nad Jizerou"
RM
1. bere na vědomí
protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na
dodavatele stavby na akci "Stavební úpravy šatnového bloku zimního stadionu v
Benátkách nad Jizerou" ze dne 27.2.2019. Ve stanovené lhůtě odevzdali nabídku tři
uchazeči: - Stavitelství Štýs - Dr. Nováka 499, 294 71 Benátky nad Jizerou - ZETA
Benátky s.r.o., Letní stadion 660, 294 71 Benátky nad Jizerou - Roudnický - Stavitel
s.r.o., Předměřice 175, 294 74 V zadávacích podmínkách bylo stanoveno, že
hodnocením kritériem bude výše nabídkové ceny. Nejvhodnější nabídku předložila
firma ZETA Benátky s.r.o., Letní stadion 660, 294 71 Benátky nad Jizerou, jejíž
nabídková cena je 5.378.268,- Kč s DPH. Komise pro posouzení a hodnocení
nabídek doporučuje uzavřít smlouvu s výše uvedenou firmou
2. rozhodla
zrušit výběrové řízení s tím, že bude neprodleně vypsáno nové (souhlasilo 7
přítomných radních)
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T: 31.3.2019

Z: Miroslav Kochman

Usnesení č. 144/4R/2019
Výběrové řízení na akci "Rozšíření kamerového systému"
RM
1. bere na vědomí
protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na
dodavatele stavby na akci "Rozšíření MKDS Benátky nad Jizerou o kamery
kontrolující výjezdy z města s možností čtení RZ vozidel" ze dne 27.2.2019. Ve
stanovené lhůtě odevzdali nabídku 2 uchazeči: - Petr Janouch, Kasyja, Na Maninách
103, 252 61 Dobrovíz - INVESTTEL s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy V
zadávacích podmínkách bylo stanoveno, že hodnocením kritériem bude výše
nabídkové ceny. Nejvhodnější nabídku předložila firma Petr Janouch, Kasyja, Na
Maninách 103, 252 61 Dobrovíz, jejíž nabídková cena je 2.254.721,- Kč s DPH.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek doporučuje uzavřít smlouvu s výše
uvedenou firmou
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Rozšíření MKDS Benátky nad Jizerou o
kamery kontrolující výjezdy z města s možností čtení RZ vozidel" s firmou Petr
Janouch, Kasyja, Na Maninách 103, 252 61 Dobrovíz za cenu ve výši 2.254. 721,Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 145/4R/2019
Statut soutěžní výstavy vín "Benátecký hrozen 2019"
RM
1. projednala
předložený návrh Statutu soutěžní výstavy vín "Benátecký hrozen 2019", která se
uskuteční v sobotu 8. června 2019 od 18:00 hodin na zámku v Benátkách nad Jizerou
2. schvaluje
předložený Statut soutěžní výstavy vín "Benátecký hrozen 2019", která se uskuteční
v sobotu 8. června 2019 od 18:00 hodin na zámku v Benátkách nad Jizerou
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marie Khýnová
Usnesení č. 146/4R/2019
Žádost o schválení přemístění betonového sloupu vedení NN - xxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost manželů xxxxxxx o schválení přeložky a povolení výstavby betonového
sloupu vedení NN v ulici xxxxxxx
2. schvaluje
přeložení a výstavbu nového betonového sloupu vedení NN v ulici xxxx s tím, že
místo umístění sloupu bude určeno zástupcem města (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2019
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 147/4R/2019
Žádost o poskytnutí finanční dotace na pokračování knihy s názvem "Boleslav - Mladá a
Krásná" - Kultura města Mladá Boleslav a.s.
RM
1. projednala
žádost společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Železná 107, Mladá
Boleslav o poskytnutí finanční dotace na pokračování úspěšné knihy s názvem
"Boleslav - Mladá a Krásná" ve výši 40.000,- Kč
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 40.000,- Kč na pokračování úspěšné knihy s
názvem "Boleslav - Mladá a Krásná"
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené
žádosti a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 148/4R/2019
Žádost o zařazení do programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 - Římskokatolická
farnost Benátky
RM
1. projednala
žádost Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou, se sídlem Ladislava Vágnera
70, Benátky nad Jizerou o zařazení akce "Oprava okenních výplní budovy fary - I.
etapa" do programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019
2. souhlasí
se zařazením akce "Oprava okenních výplní budovy fary - I. etapa" do programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2019 s tím, že město se bude podílet na financování
akce 10 % tj. částkou 40 tis. Kč
3. doporučuje
zastupitelstvu města schválit výše uvedenou žádost (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 18.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 149/4R/2019
Žádost o pacht pozemků parc. č. xxxxxxx v k.ú. xxxx a parc. č. xxxx v k.ú. xxxx - xxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxx o pacht pozemků parc. č. xxxxx v k.ú. xxx a parc. č. xxxxxx v
k.ú. xxxxx za účelem zemědělského hospodaření prováděného s ohledem na životní
prostředí
2. rozhodla
vypsat na pacht pozemků, na které není uzavřena pachtovní smlouva, veřejnou
nabídku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 150/4R/2019
Žádost o odkoupení vozidla Multicar z majetku města - xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxx o odkoupení vozidla Multicar M 25.1 A 10, výrobní číslo:
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16853, SPZ: MBA 47-04, číslo TP: A I790230 včetně přídavných zařízení z majetku
města za cenu ve výši 15.000,- Kč
2. schvaluje
prodej výše uvedeného vozidla Multicar za cenu ve výši 15.000,- Kč
3. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 151/4R/2019
Žádost o souhlas se zřízením vnitřního/podzemního komunikačního vedení FIBERNET a.s.
RM
1. projednala
žádost společnosti FIBERNET a.s. o uzavření souhlasu se zřízením
vnitřního/podzemního komunikačního vedení a související dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností v budově Pražská čp. 135 a na pozemku parc. č. st.
1060 v k.ú. Staré Benátky
2. souhlasí
s uzavřením souhlasu se zřízením vnitřního/podzemního komunikačního vedení a
související dohody o úpravě vzájemných práv a povinností v budově Pražská, čp.
135 a na pozemku parc. č. st. 1060 v k.ú. Staré Benátky s firmou FIBERNET a.s., se
sídlem Českobratrské nám. 1321, Mladá Boleslav, IČO: 27196763 a pověřuje
starostu města jejím podpisem (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 152/4R/2019
Žádost o prodej části pozemku č. xxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost manželů xxxxxx o prodej části pozemku č. xxxx o výměře cca 100 m2 v k.ú.
xxxxxx
2. rozhodla
nechat vyhotovit na rozdělení pozemku geometrický plán s tím, že tento prodej bude
zveřejněn a znovu projednán na zasedání rady města (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.4.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 153/4R/2019
Žádost o strpení s prodlevou platby zálohy za pronájem haly - BK 1973 DELTACAR
Benátky
RM
1. projednala
předloženou žádost pana Petra Martince, prezidenta Badmintonového klubu 1973
DELTACAR Benátky o strpení s prodlevou platby zálohy za pronájem haly za měsíc
leden a únor ve výši 10.000,- Kč/měsíc s tím, že nejpozději v měsíci dubnu bude
pohledávka ve výši 20.000,- Kč uhrazena
2. souhlasí
s odložením platby zálohy za pronájem haly za měsíc leden a únor ve výši 10.000,Kč/měsíc s tím, že do konce dubna bude pohledávka ve výši 20.000,- Kč uhrazena
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
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Usnesení č. 154/4R/2019
Žádost o souhlas s použitím znaku města - Rossdorf
RM
1. projednala
žádost partnerského města Rossdorf o souhlas s použitím znaku města Benátky nad
Jizerou na dopisním papíru "Spolku pro partnerství"
2. schvaluje
použití znaku města Benátky nad Jizerou pro výše uvedené účely (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 155/4R/2019
Žádost o pronájem společenského sálu Dražice pro realizaci kurzu "Taneční pro dospělé
2019" - Taneční klub dospělých Lysá nad Labem
RM
1. projednala
žádost Tanečního klubu dospělých Lysá nad Labem o pronájem společenského sálu
Dražice pro realizaci kurzu "Taneční pro dospělé 2019 - pokračovačky" v termínu od
21.02.2019 do 21.03.2019 vždy ve čtvrtek v době od 19:30 do 22:00 hodin
2. souhlasí
s pronájmem společenského sálu Dražice Tanečnímu klubu dospělých Lysá nad
Labem, se sídlem Husovo nám. 1553, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 26626195, pro
realizaci kurzu "Taneční pro dospělé 2019 - pokračovačky" v termínu od 21.02.2019
do 21.03.2019 vždy ve čtvrtek v době od 19:30 do 22:00 hodin za cenu ve výši 500,Kč/den (souhlasilo 7 přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 156/4R/2019
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy prostoru Tenisového centra Benátky Boatpeople s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti BOATPEOPLE s.r.o. o prodloužení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor Tenisového centra Benátky
2. sděluje
žadateli, že nájemní vztah pokračuje na základě § 2285 o.z., do 30.4.2020
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 157/4R/2019
Žádost o doplnění členů komisí rady města - Mgr. Sylva Buriánová
RM
1. projednala
žádost Mgr. Sylvy Buriánové o možnosti doplnění členů do následujících komisí:
a. Komise pro výstavbu , územní rozvoj, dopravu a bezpečnost - paní Ing. arch.
Olgu Novotnou a pana Matěje Kotrbu
b. Komise pro kulturu, vnější vztahy a propagaci - paní Ing. Zdenu Michálkovou
2. souhlasí
s doplněním členů do výše uvedených komisí:
a. Komise pro výstavbu , územní rozvoj, dopravu a bezpečnost - paní Ing. arch.
Olgu Novotnou
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b. Komise pro kulturu, vnější vztahy a propagaci - paní Ing. Zdenu
Michálkovou(souhlasilo 7 přítomných členů)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 158/4R/2019
Žádost o poskytnutí finanční dotace na spolufinancování dopravní výchovy BESIP Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.
RM
1. projednala
žádost paní Ing. Lenky Zborníkové, ředitelky organizace Centrum služeb pro silniční
dopravu, s.p.o., o poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč na
spolufinancování dopravní výchovy BESIP v základních školách v Benátkách nad
Jizerou v roce 2019
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Centru služeb pro silniční
dopravu, s.p.o, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
IČ: 70898219, DIČ: CZ70898219 na spolufinancování dopravní výchovy
BESIP v základních školách v Benátkách nad Jizerou v roce 2019
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 159/4R/2019
Žádost o poskytnutí finanční dotace na rok 2019 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dražice nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Jaroslava Součka, starosty SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů
Dražice nad Jizerou, o poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč na činnost
sboru v roce 2019
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných
hasičů Dražice nad Jizerou, se sídlem Dražice 29, Benátky nad Jizerou, IČ:
62452517, na činnost sboru v roce 2019
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené
žádosti a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 160/4R/2019
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2019 - ZŠ Husovo náměstí
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Radka Dostála, ředitele ZŠ Husovo náměstí 55, Benátky nad
Jizerou, o souhlas s plánem odpisů majetku ZŠ pro rok 2019 v celkové výši 58.297,Kč (ZŠ - 40.047,- Kč, ŠJ - 18.250,- Kč)
2. schvaluje
odpisy majetku ZŠ Husovo náměstí 55 pro rok 2019 v celkové výši 58.297,- Kč (ZŠ
- 40.047,- Kč, ŠJ - 18.250,- Kč) (souhlasilo 7 přítomných radních)
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Z: Bc. Jana Košťálová

T: 31.3.2019

Usnesení č. 161/4R/2019
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2019 - Technické služby města Benátky nad
Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace Technické služby
města Benátky nad Jizerou, o souhlas s plánem odpisů majetku TS pro rok 2019 v
celkové výši 68.034,- Kč
2. schvaluje
odpisy majetku Technické služby města Benátky nad Jizerou pro rok 2019 v celkové
výši 68.034,- Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 162/4R/2019
Žádost o souhlas s vyřazením majetku - Technické služby města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace města Technických
služeb města, o souhlas s vyřazením majetku TS dle přiloženého návrhu
2. souhlasí
s vyřazením majetku TS dle přiloženého návrhu (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 163/4R/2019
Žádost o vrácení nevyčerpaného příspěvku na provoz - Technické služby města Benátky
nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace města Technické
služby, o vrácení nevyčerpaného příspěvku ve výši 400.000,- Kč na provoz z důvodu
dlouhodobých pracovních neschopností na účet zřizovatele
2. souhlasí
s vrácením nevyčerpaného příspěvku na provoz technických služeb ve výši 400.000,Kč do rozpočtu města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 164/4R/2019
Žádost o schválení přijetí sponzorského finančního daru - Městské centrum komplexní
péče
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky MěCKP o povolení přijetí sponzorského
finančního daru ve výši 22.000,- Kč od firmy Mercedes - Benz Vans Česká
republika s.r.o. na zakoupení geriatrického křesla Corraille pro klienty MěCKP
2. souhlasí
s přijetím sponzorského finančního daru ve výši 22.000,- Kč od výše uvedeného
dárce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Marek Mařík
18

Usnesení č. 165/4R/2019
Žádost o schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální
služby na rok 2019 - Městské centrum komplexní péče
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče, o schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci č. S0541/SOC/2019 včetně přílohy, jejíž předmětem je přidělení jednorázové účelové
neinvestiční dotace ve výši 10.012.100,- Kč k financování sociálních služeb MěCKP
v roce 2019
2. souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o dotaci č. S-0541/SOC/2019 včetně přílohy,
jejíž předmětem je přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace ve výši
10.012.100,- Kč k financování sociálních služeb MěCKP v roce 2019 (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 1.3.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 166/4R/2019
Žádost o souhlas s vyřazením majetku města Benátky nad Jizerou za rok 2018
RM
1. projednala
žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o schválení likvidace majetku Města
Benátky nad Jizerou pro inventarizaci za rok 2018
2. souhlasí
s předloženými protokoly o vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku a s návrhy na vyřazení majetku Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 167/4R/2019
Žádost o zasílání tištěných materiálů k jednání zastupitelstva města - Mgr. Sylva
Buriánová
RM
1. bere na vědomí
žádost paní Mgr. Sylvy Buriánové o zasílání materiálů k jednání zastupitelstva města
v tištěné podobě dle Jednacího řádu zastupitelstva města

PhDr. Karel Bendl
starosta
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