MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 31.05.2019
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. 293/9R/2019
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 256/8R/2018, 102/3R/2019, 185/5R/2019, 186/5R/2019,
190/5R/2019, 192/5R/2019, 201/5R/2019, 214/6R/2019, 216/6R/2019, 221/6R/2019,
225/6R/2019, 226/6R/2019, 234/6R/2019, 249/7R/2019, 250/7R/2019, 251/7R/2019,
253/7R/2019, 255/7R/2019, 256/7R/2019, 260/7R/2019, 261/7R/2019, 262/7R/2019,
263/7R/2019, 264/7R/2019, 265/7R/2019, 266/7R/2019, 268/7R/2019, 272/7R/2019,
273/7R/2019, 274/7R/2019, 275/7R/2019, 277/8R/2019, 278/8R/2019, 279/8R/2019,
280/8R/2019, 282/8R/2019, 284/8R/2019, 285/8R/2019, 288/8R/2019, 289/8R/2019,
290/8R/2019, 291/8R/2019, 292/8R/2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení 97/3R/2019 T: 30.6.2019, 152/4R/2019 T: 30.6.2019, 233/6R/2019 T: 30.6.2019,
287/8R/2019 T: 30.6.2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
4. revokuje
a. usnesení číslo 176/5R/2019 doplňuje se bod č. 3 a 4 následně:
3. RM bere na vědomí skutečné vytyčení hranice pozemků p.č. 1123 a 1124 v k.ú.
Staré Benátky
4. RM souhlasí s ošetřením stromů, které se nacházejí na pozemku města
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.12.2019
Z: Miroslav Kochman
b. usnesení číslo 252/7R/2019 doplňuje se bod č. 3 a 4 následně:
3. RM souhlasí s koupí pozemku č. xxxx o výměře xxxx m2 v k.ú. xxx do
vlastnictví města Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 100,- Kč/m2
4. RM doporučuje koupi výše uvedeného pozemku zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
c. usnesení číslo 254/7R/2019 mění se bod č. 3 následně:
3. RM souhlasí se směnou pozemků s tím, že požaduje do příštího zasedání předložit
návrh geometrického plánu (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 14.6.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 294/9R/2019
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-4.2019
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1.- 4. měsíce roku 2019
(souhlasilo 7 přítomných radních)
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Usnesení č. 295/9R/2019
Pověření řízením příspěvkové organizace Technické služby města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
návrh pověřit řízením příspěvkové organizace Technické služby města Benátky nad Jizerou,
příspěvková organizace, pana Antonína Cekotu ml., narozeného xxxx, za ředitele pana
Antonína Cekotu, který k 30.6.2019 odchází do starobního důchodu, s účinností od 1.7.2019.
2. pověřuje
a. pana Antonína Cekotu ml., narozeného xxxx, řízením příspěvkové organizace
Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, IČO 624 51
537, s účinností od 1.7.2019, a to do doby odvolání tohoto pověření
b. starostu města stanovením platového výměru panu Antonínu Cekotovi ml.,
narozeného xxxx
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
3. rozhodla
vypsat do konce roku 2019 výběrové řízení na ředitele příspěvkových organizací Technické
služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace a Správa sportovních zařízení
města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.12.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 296/9R/2019
Benátecký hrozen 2019 - schválení přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci
Tematického zadání "Podpora hejtmana" a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální účelové dotace na uvedenou kulturní akci
RM
1. bere na vědomí
oznámení o poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 50.000,- Kč prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a
zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" - email ze dne 9.5.2019
2. se seznámila
s textem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" na akci "Benátecký hrozen 2019"
3. schvaluje
a. přijetí individuální účelové dotace ve výši 50.000,- Kč na akci "Benátecký hrozen
2019" z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění
následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana"
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výše uvedenou kulturní akci
4. pověřuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace
(souhlasilo 7 přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 297/9R/2019
Zámecké slavnosti 2019 - schválení přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci
Tematického zadání "Podpora hejtmana" a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální účelové dotace na uvedenou kulturní akci
RM
1. bere na vědomí
oznámení o poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 50.000,- Kč prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a
zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" email ze dne 9.5.2019
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2. se seznámila
s textem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" na akci "Zámecké slavnosti
2019"
3. schvaluje
a. přijetí individuální účelové dotace ve výši 50.000,- Kč na akci "Zámecké slavnosti
2019" z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění
následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana"
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výše uvedenou kulturní akci
4. pověřuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výše uvedenou kulturní akci
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 298/9R/2019
Veřejná nabídka pozemků na pacht zemědělské půdy - vinice
RM
1. projednala
předložený návrh na zveřejnění nabídky následujících pozemků na pacht zemědělské půdy:
1. v katastrálním území Nové Benátky:
č.kn. 2/1 vinice část o výměře 11.855 m2
2. rozhodla
vypsat veřejnou nabídku na pacht výše uvedeného pozemku ve vlastnictví města s těmito
podmínkami:
- nájem na dobu neurčitou od 01.10.2019 s výpovědní dobou 1 rok
- cenu za 1 ha/rok navrhne nájemce
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 299/9R/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Komise pro zdravotnictví a sociální
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 2/2019 ze zasedání Komise pro zdravotnictví a sociální konaného dne
15.4.2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 300/9R/2019
Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Kbele"
RM
1. bere na vědomí
protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na
dodavatele na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Kbele" ze dne 22.5.2019
Ve stanovené lhůtě odevzdali nabídku tři uchazeči:
- OSVIT Servis - Ing. Bohuslav Ottomanský, Štůrova 569, 293 01 Mladá Boleslav
- ELEKTRO PBK - Josef Bartoš, Pod ZDŠ 380, 294 73 Brodce
- EJK s.r.o., Dražice 75, 294 71 Benátky nad Jizerou
Hodnocení nabídek bylo provedeno dle výše nabídkové ceny. Nejvhodnější nabídku
předložila firma EJK s.r.o., Dražice 75, 294 71 Benátky nad Jizerou, jejíž nabídková cena je
7.014.105,- 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 "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Kbele" s firmou
EJK s.r.o., Dražice 75, 294 71 Benátky nad Jizerou, jejíž nabídková cena je 7.014.105,- Kč s
DPH s tím, že tato akce bude realizována na etapy během let 2019 - 2020
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3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.6.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 301/9R/2019
Výběrové řízení na akci "Pěstební opatření ve vybraných plochách veřejné zeleně v Benátkách
nad Jizerou"
RM
1. bere na vědomí
protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na
dodavatele na akci "Pěstební opatření ve vybraných plochách veřejné zeleně v Benátkách
nad Jizerou"
Ve stanovené lhůtě odevzdali nabídku tři uchazeči:
- Lesáček s.r.o., Světická 6/1114, 100 00 Praha 10
- Bes renova s.r.o., 5. května 344, 472 01 Doksy
- Ing. Miroslav Kříž, Václava Černého 119, 294 71 Benátky nad Jizerou
Hodnocení nabídek bylo provedeno dle výše nabídkové ceny. Nejvhodnější nabídku
předložila firma Lesáček s.r.o., Světická 6/1114, 100 00 Praha 10, jejíž nabídková cena je
559.549,86,- Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Pěstební opatření ve vybraných plochách veřejné
zeleně v Benátkách nad Jizerou" s firmou Lesáček s.r.o., Světická 6/1114, 100 00 Praha 10,
jejíž nabídková cena je 559.549,86,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.6.2019
Z: Miroslav Kochman

Usnesení č. 302/9R/2019
Komise místního hospodářství, podnikání a životního prostředí - jmenování předsedy komise
RM
1. jmenuje
nového předsedu Komise místního hospodářství, podnikání a životního prostředí paní Ing.
Moniku Zemancovou , která od 1.6.2019 nahradí v této komisi paní Mgr. Ludmilu
Doležalovou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 1.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 303/9R/2019
Výsledek šetření stížnosti na postup Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 Česká školní inspekce
RM
1. bere na vědomí
předložený výsledek šetření stížnosti na postup Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo
náměstí 55, ve věci neřešení údajného nevhodného chování spolužáků vůči žákovi VIII. A
třídy, hodnocení chování žáka na vysvědčení ve druhém pololetí školního roku 2018/2019,
údajné několikanásobné potrestání žáka za incident ředitelem školy a údajné vyhrožování
třídní učitelky žákovi před ředitelem a matkou žáka, která byla dne 6.5.2019 doručena České
školní inspekci
2. postupuje
výše uvedenou zprávu Školské komisi k vyjádření (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.9.2019
Z: Marie Khýnová
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Usnesení č. 304/9R/2019
Program jednání Zastupitelstva města dne 26.06.2019
RM
1. schvaluje
program jednání Zastupitelstva města, které se bude konat dne 26.06.2019 od 18:00 hodin ve
velké zasedací místnosti městského úřadu dle přiložené přílohy (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 305/9R/2019
Cenová nabídka na akci "Mediální spolupráce" - Mediální skupina MAFRA
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od společnosti Mediální skupina MAFRA na "Mediální
spolupráci" za cenu ve výši 171.545,- Kč s DPH za rok (26 vydání)
2. schvaluje
cenovou nabídku od společnosti Mediální skupina MAFRA na "Mediální spolupráci" za
cenu ve výši 171.545,- Kč s DPH za rok (26 vydání)
3. pověřuje
starostu města podpisem rámcové smlouvy o inzerci (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 306/9R/2019
Licenční smlouva - Osigeno veřejné zakázky a dotace s.r.o.
RM
1. projednala
návrh Zpracovatelské smlouvy a Licenční smlouvy č. 79/2019 k užívání certifikovaného
elektronického nástroje k administraci veřejných zakázek CENT za paušální platbu za
základní a rozšířené funkce ve výši 33.880,- Kč s DPH/rok (v ceně je zahrnuta základní
aktivace žadatele, základní školení, základní aktivace příspěvkové organizace, platby za
zakázky, HOT-LINE. Doprovodné služby: následná školení personálu 1.815,- Kč/os.,
rozšířená podpora v místě uživatele 1.210,- Kč/hod., individuálně upravený grafický vzhled
12.100,- Kč.
2. schvaluje
návrh licenční smlouvy č. 79/2019 k užívání certifikovaného elektronického nástroje k
administraci veřejných zakázek CENT za paušální platbu za základní a rozšířené funkce ve
výši 33.880,- Kč s DPH/rok
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené Zpracovatelské a Licenční smlouvy (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 307/9R/2019
Žádost o zápůjčku objektu a vybavení Lidové hvězdárny - BENÁTECKÝ ASTRONOMICKÝ
SPOLEK z.s.
RM
1. projednala
žádost pana Ladislava Štrycha, předsedy BENÁTECKÉHO ASTRONOMICKÉHO
SPOLKU, z.s. o zapůjčení objektu a vybavení Lidové hvězdárny Benátky nad Jizerou za
účelem popularizace a vzdělávání v oblasti astronomie
2. souhlasí
se zapůjčením objektu a vybavení Lidové hvězdárny Benátky nad Jizerou za účelem
popularizace a vzdělávání v oblasti astronomie BENÁTECKÉMU ASTRONOMICKÉMU
SPOLKU, z.s. s tím, že tento záměr výpůjčky bude vyvěšen na úředních deskách města a
znovu projednán na zasedání rady města
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
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Usnesení č. 308/9R/2019
Dodatek č. 6 Smlouvy o výpůjčce movitého majetku - MěCKP
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 6 Smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi Městem
Benátky nad Jizerou a Městským centrem komplexní péče, jehož předmětem je změna
přílohy č. 2 (vyřazuje se Průmyslový sušič T 3250 - inv. číslo 3-1155/2 a zařazuje se Sušička
Electrolux TD6-14 - inv. číslo 0321-01390)
2. schvaluje
předložený návrh Dodatku č. 6 Smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi Městem
Benátky nad Jizerou a Městským centrem komplexní péče, jehož předmětem je změna
přílohy č. 2 (vyřazuje se Průmyslový sušič T 3250 - inv. číslo 3-1155/2 a zařazuje se Sušička
Electrolux TD6-14 - inv. číslo 0321-01390)
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 309/9R/2019
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na pozemku
parc. č. 773/73, 773/74 a 773/13 v k.ú. Dražice - ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a
provozování zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN a SR 602) 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. 773/73, č. 773/74 a č. 773/13 v
k.ú. Dražice a právo provést stavbu "Dražice, přeložka SR, Město Benátky n. Jiz, IZ-126000956"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a
provozování zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN a SR 602) 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. 773/73, č. 773/74 a č. 773/13 v k.ú. Dražice a právo provést
stavbu "Dražice, přeložka SR, Město Benátky n. Jiz, IZ-12-6000956" za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 4.840,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 310/9R/2019
Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 799/7,
799/6 a 799/13 v k.ú. Nové Benátky - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního
vedení a právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 799/7, 799/6 a 799/13 v k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu "16010038252 0741/16 Benátky/Jiz, 5. května 301, MTS"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního
vedení a právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 799/7, 799/6 a 799/13 v k.ú.
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Nové Benátky a právo provést stavbu "16010-038252 0741/16 Benátky/Jiz, 5. května 301,
MTS", za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.808,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 311/9R/2019
Darovací smlouva ČVUT, Fakulta stavební - ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55
RM
1. projednala
návrh Darovací smlouvy mezi Základní školou Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 a
Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakulta stavební, se sídlem Thákurova 7, 166
29 Praha 6, jejímž předmětem je nepeněžitý dar - 1 ks dřevěná skříň s vitrínou a zásuvkami
včetně geologických vzorků v počtu cca 200 ks ve prospěch Českého vysokého učení
technického v Praze
2. souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy mezi Základní školou Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55
a Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakulta stavební, se sídlem Thákurova 7,
166 29 Praha 6, jejímž předmětem je nepeněžitý dar - 1 ks dřevěná skříň s vitrínou a
zásuvkami včetně geologických vzorků v počtu cca 200 ks ve prospěch Českého vysokého
učení technického v Praze (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 312/9R/2019
Žádost o řešení dopravního provozu v ulici Kordinů - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx a pana xxxx o řešení dopravní situace v ulici Kordinů s tím, že dle
projednání s bývalým náčelníkem DI bylo doporučeno na konci ulice Kordinů směrem k
novým domům umístit dopravní značku umožňující pouze vjezd do lokality Nad Stadionem
a naproti, při výjezdu z lokality do ulice Kordinů umístit dopravní značení "Průjezd
zakázán"
2. souhlasí
s umístěním dopravní značky umožňující pouze vjezd do lokality Nad Stadionem a naproti,
při výjezdu z lokality do ulice Kordinů umístění dopravního značení "Průjezd zakázán"
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 313/9R/2019
Žádost o prodej části pozemku č. xxxx v k.ú. xxxx - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o prodej části pozemku č.xxxx v k.ú. xxxx (příjezdová cesta) z důvodu
nutnosti výměny druhu vytápění ze stávajícího kotle na tuhá paliva na ekologickou variantu
s tím, že venkovní jednotka by byla umístěna u kotelny, která se nachází v suterénu přední
části domu - vedle požadovaného pozemku
2. nesouhlasí
s prodejem výše uvedené části pozemku a nedoporučuje zastupitelstvu města tento prodej ke
schválení (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 314/9R/2019
Žádost o zastavení veřejné plochy Husovo náměstí čp. 16/26 - Milan Kábrt
RM
1. projednala
žádost pana Milana Kábrta o zastavení plochy o rozměru 5 x 1,5 m před provozovnou Bens
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Burger na adrese Husovo náměstí 16/26 v termínu od 1.5.2019 - do 30.9.2019 z důvodu
umístění sezení
2. schvaluje
zastavení plochy o rozměru 5 x 1,5 m před provozovnou Bens Burger na adrese Husovo
náměstí 16/26 v termínu od 1.5.2019 - do 30.9.2019 z výše uvedeného důvodu (souhlasilo 7
přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 315/9R/2019
Žádost o instalaci klimatizace do pokojů v hotelu Bílý páv - U Bílého páva s.r.o.
RM
1. projednala
žádost pana Pavla Houdka, jednatele společnosti U Bílého páva s.r.o. ohledně instalace
klimatizace do pokojů (směrem k BILLE) z důvodů opakovaných stížností ze strany hostů
na nesnesitelné teplo s tím, že instalace jednoduchých klimatizačních jednotek by byla
řešena vývodem na střechu, aby se zabránilo případné hlučnosti zařízení
2. souhlasí
s instalací klimatizačních jednotek do pokojů v hotelu Bílý Páv (směrem k BILLE) na
náklady nájemce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 316/9R/2019
Žádost o rekonstrukci kotelny na adrese 17. listopadu čp. 493 - Ing. Jiří Zejval
RM
1. projednala
žádost pana Ing. Jiřího Zejvala o rekonstrukci kotelny internátu na adrese 17. listopadu čp.
493, Benátky nad Jizerou za cenu ve výši cca 300.000,- Kč z důvodu, že daný kotel dle
vyhlášky 415/2012 Sb. již nedodržuje nové limity emisí. Úřad Středočeského kraje vydal
rozhodnutí č.j. 019069/2019/KUSK, kterým povoluje stávající provoz do 31.12.2022.
2. rozhodla
se uvedenou záležitostí prozatím nezabývat (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 317/9R/2019
Žádost o možnost zakoupení 4 ks křovinořezů - Technické služby města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace města Technické služby
města Benátky nad Jizerou, o možnost zakoupení 4 ks křovinořezů značky Stihl ve výši cca
120.000,- Kč s DPH z investičního fondu TS z důvodu, že současné křovinořezy jsou na
hranici životnosti a vyžadují častý servis
2. schvaluje
zakoupení 4 ks křovinořezů značky Stihl ve výši cca 120.000,- Kč s DPH z investičního
fondu TS z výše uvedeného důvodu (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 318/9R/2019
Žádost o schválení přijetí sponzorského finančního daru od firmy GSP SIGN DESIGN s.r.o. Městské centrum komplexní péče
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky MěCKP o povolení přijetí sponzorského
finančního daru ve výši 22.900,- Kč od firmy GSP SIGN DESIGN s.r.o. na zakoupení
geriatrického křesla Corraille pro klienty MěCKP
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2. souhlasí
s přijetím sponzorského finančního daru ve výši 22.900,- Kč od výše uvedeného dárce
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
3. sděluje
žadatelce, že o schválení přijetí sponzorského finančního daru do výše 40.000,- Kč nemusí
žádat radu města (dle zřizovací listiny)
Usnesení č. 319/9R/2019
Žádost o schválení přijetí sponzorského finančního daru od firmy Akrylux s.r.o. - Městské
centrum komplexní péče
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Emilie Kalové, ředitelky MěCKP o povolení přijetí sponzorského
finančního daru ve výši 10.000,- Kč od firmy Akrylux s.r.o. na pořádání volnočasových
aktivit pro klienty MěCKP
2. souhlasí
s přijetím sponzorského finančního daru ve výši 10.000,- Kč od výše uvedeného dárce
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
3. sděluje
žadatelce, že o schválení přijetí sponzorského finančního daru do výše 40.000,- Kč nemusí
žádat radu města (dle zřizovací listiny)
Usnesení č. 320/9R/2019
Změna sídla společnosti - U Bílého Páva s.r.o.
RM
1. bere na vědomí
oznámení o změně fakturační adresy společnosti U Bílého Páva s.r.o. od 1.6.2019
2. sděluje
žadateli, že až tato změna bude zapsána v obchodním rejstříku společnosti, aby následně
požádal o změnu nájemní smlouvy
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 321/9R/2019
Vyjádření TJ Sokol Benátky nad Jizerou k výstavbě akce "Rekonstrukce sportovního hřiště
Sokola Benátky" - Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
vyjádření TJ Sokol Benátky nad Jizerou na základě jednání členů výboru ze dne 27.5.2019
ohledně poskytnutí dotace na akci "Rekonstrukce sportovního hřiště Sokola Benátky", ve
kterém sdělují, že po zvážení všech okolností se TJ Sokol rozhodl odmítnout dotaci od
MŠMT
2. postupuje
výše uvedené vyjádření zastupitelstvu města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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