MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 8. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 09.05.2019
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. 276/8R/2019
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 42/2R/2018, 30/1R/2019, 60/3R/2019, 173/5R/2019,
202/5R/2019, 241/6R/2019, 242/6R/2019, 245/6R/2019 (souhlasilo 5 přítomných radních)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení č. 152/4R/2019 T: 31.5.2019, č. 176/5R/2019 T: 31.5.2019, č. 233/6R/2019 T:
31.5.2019 (souhlasilo 5 přítomných radních)
4. revokuje
a. usnesení číslo 102/3R/2019 doplňuje se bod č. 3 následně:
3. RM nesouhlasí se snížením ani odpuštěním nájemného za pronájem prostor v
budově zámku čp. 49, využívaných pro Muzeum Benátky
(nesouhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Marek Mařík
b. usnesení číslo 250/7R/2019 doplňuje se bod č. 2 a 3 následně:
2. RM projednala požadavek společnosti Korund Benátky s.r.o. o rozšíření
kamerového systému města na cyklostezce u Jizery v trase od železničního mostu
směrem k Benátkám z důvodu opětovného poškozování betonového plotu
3. RM nesouhlasí s umístěním kamerového systému ve výše požadovaném úseku
(nesouhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Karel Dvořák
c. usnesení číslo 274/7R/2019 mění se bod č. 2 následně:
2. RM schvaluje předloženou cenovou nabídku firmy VEKBOL OKNA s.r.o., se
sídlem Jaselská 67, 293 01 Mladá Boleslav ve variantě plastová okna, trojsklo za
cenu ve výši 496.395,24 Kč s DPH (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Miroslav Kochman
d. usnesení číslo 256/8R/2018 doplňuje se na základě sejmutí záměru výpůjčky prostor
na zimním stadionu (prostor nad hlavní tribunou mezi restaurací a toaletou) na
adrese Mělnická čp. 35 bod č. 7, 8 následně:
7. RM souhlasí s rozšířením předmětu výpůjčky ve Smlouvě o výpůjčce nebytových
prostor s vybavením - areál správy sportovních zařízení Města Benátky nad Jizerou
mezi městem Benátky nad Jizerou a klubem HC Benátky nad Jizerou ze dne
1.1.2007 o prostor v budově čp. 35 (zimní stadion) nad hlavní tribunou mezi
restaurací a toaletou o výměře 22,56 m2 s účinností od 1.6.2019 s tím, že služby s
nájmem spojené nebudou požadovány
8. RM pověřuje starostu města podpisem dodatku ke Smlouvě o výpůjčce
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Marek Mařík
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e. usnesení číslo 86/3R/2019 mění se na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce a.s.
o vypuštění pozemku parc. č. 771/14 v k.ú. Nové Benátky ze Smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6014878/21 bod č. 4 a 5 následně:
4. RM souhlasí s novým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
- zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN,
kabelové vedení VN) mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 771/1, 771/24, 778/1 a 825/1 v k.ú. Nové Benátky a pozemku parc. č. 638 v
k.ú. Obodř za jednorázovou finanční náhradu ve výši 13.299,11 Kč s DPH
5. RM doporučuje výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 22.5.2019
Z: Marek Mařík
f. usnesení číslo 127/4R/2019 mění se na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce
a.s. o připsání pozemku parc. č. 643/2 v k.ú. Nové Benátky do Smlouvy o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6022752/VB/2 bod č. 4 a 5
následně:
4. RM souhlasí s novým 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, 643/2 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
5. RM doporučuje výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 22.5.2019
Z: Marek Mařík
g. usnesení číslo 228/6R/2019 doplňuje se na základě sejmutí záměru výpůjčky prostor
sloužících k podnikání (letní koupaliště) bod č. 3, 4 a 5 následně:
3. RM souhlasí s pronájmem prostor sloužících k podnikání (letní koupaliště) plavecký bazén, na části p.č. 11/19 a 11/20 v k.ú. Obodř, včetně technického zázemí
a občerstvení za účelem provozu plaveckého bazénu, na adrese Mělnická 35 panu
xxxx, bytem xxxx, xxxx, IČO: xxxx s účinností od 1.6.2019 do 31.8.2019 za cenu
2.000,- Kč za měsíc
4. RM souhlasí se zvýšením celodenního vstupného z 25,- Kč na 40,- Kč s tím, že
děti do 3 let a školská zařízení města budou mít vstupné zdarma a držitelé poukazu
ZTP slevu na vstupném 10%
5. RM pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o nájmu
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 277/8R/2019
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019
RM
1. projednala
předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2019
2. schvaluje
předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2019
3. doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2019 v této výši:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši ........230.047.723,57 Kč
Financování (tř. 8) ve výši ......................................53.181.984,43 Kč
Fondy (tř. 4) ve výši .......................................................680.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši ............................................283.909.708,- Kč
Výdaje běžné (tř. 5)..................................................158.219.612,- Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6)...........................................125.690.096,- Kč
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Celkové výdaje rozpočtu ve výši .............................283.909.708,- Kč
Závaznými ukazateli v rozpočtu jsou v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky
č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 22.5.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 278/8R/2019
Valná hromada společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s.
RM
1. doporučuje
zastupitelstvu města delegovat
a. pana Mgr. Radka Dostála, místostarostu města Benátky nad Jizerou, narozeného dne
xxxx, trvale bytem xxxx, xxxx, jako zástupce Města Benátky nad Jizerou na valnou
hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Čechova 1151, 293 22
Mladá Boleslav, která se bude konat dne 30.05.2019. Zástupce je oprávněn na této
valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město jako akcionář
společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., zejména tedy účastnit se valné hromady,
hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné
hromady společnosti, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí, týkajících se
společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a
protinávrhy k projednávanému programu (souhlasilo 5 přítomných radních)
b. pana Ing. Jiřího Haspekla, místostarostu města Benátky nad Jizerou, narozeného dne
xxxx, trvale bytem xxxx, xxxxx, jako zástupce Města Benátky nad Jizerou na valnou
hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Čechova 1151, 293 22
Mladá Boleslav, která se bude konat dne 30.05.2019. Zástupce je oprávněn na této
valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město jako akcionář
společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., zejména tedy účastnit se valné hromady,
hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné
hromady společnosti, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí, týkajících se
společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a
protinávrhy k projednávanému programu (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 22.5.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 279/8R/2019
Zápis č. 2/2019 z jednání Komise pro občanské záležitosti
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 2/2019 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti konaného
dne 29.04.2019 (souhlasilo 5 přítomných radních)
Usnesení č. 280/8R/2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města Benátky
nad Jizerou č. 3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem
Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních
škol zřizovaných městem Benátky nad Jizerou
2. postupuje
výše uvedený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních
škol zřizovaných městem Benátky nad Jizerou Zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 22.5.2019
Z: Marek Mařík
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Usnesení č. 281/8R/2019
Příkon elektrických rozvaděčů na Husově náměstí
RM
1. projednala
návrh Odboru vnitřních věcí, školství a kultury na posílení příkonu elektrických rozvaděčů
na Husově náměstí z důvodu častých výpadků elektřiny během kulturních akcí (Advent,
Prvomájový jarmark), kdy je tím výrazně nepříjemně narušen celý program pro návštěvníky
2. pověřuje
SMRM nechat prověřit možnost posílení příkonu elektrických rozvaděčů na Husově náměstí
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 282/8R/2019
Cenová nabídka na technický dozor investora TDI na akci "II/610 Tuřice, I. etapa - komunikace
pro pěší, VO, zeleň" - REALSTAV MB, spol. s r.o., IBR Consulting, s,r,o,
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na TDI pro stavbu "II/610 Tuřice, I. etapa - komunikace pro
pěší, VO, zeleň" od společnosti:
a. REALSTAV MB, spol. s r.o. za celkovou cenu ve výši 272.250,- Kč s DPH
b. IBR Consulting s.r.o. za celkovou cenu ve výši 326.700,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti REALSTAV MB, spol. s r.o., se sídlem
Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav na TDI pro stavbu "II/610 Tuřice, I. etapa komunikace pro pěší, VO, zeleň" za cenu ve výši 272.250,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem příkazní smlouvy na výše uvedenou akci
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 283/8R/2019
Cenová nabídka na akci "Dodání a instalace herních prvků na dětské hřiště MŠ Poupátko"- TR
ANTOŠ s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy TR ANTOŠ s.r.o. na akci "Dodání a instalace herních
prvků na dětské hřiště v MŠ Poupátko" za celkovou cenu ve výši 545.089,- Kč s DPH
2. požaduje
nechat zpracovat cenovou nabídku od výrobců herních prvků z jiného materiálu než ze dřeva
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 284/8R/2019
Cenová nabídka na akci "Čištění a dekomprese umělého trávníku hřišt v ul. U Silvie a
Platanová" - IZOTRADE s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti IZOTRADE s.r.o. na akci "Čištění a dekomprese
umělého trávníku hřišt v ul. U Silvie a Platanová" za celkovou cenu ve výši 45.994,52 Kč s
DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti IZOTRADE s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, 162
00 Praha 6 na akci "Čištění a dekomprese umělého trávníku hřišť v ul. U Silvie a Platanová"
za celkovou cenu ve výši 45.994,52 Kč s DPH
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3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 31.5.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 285/8R/2019
Žádost o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování akce "Rekonstrukce fotbalového
hřiště" - SK Benátky nad Jizerou, z.s.
RM
1. projednala
žádost fotbalového klubu SK Benátky nad Jizerou z.s. o poskytnutí finanční dotace ve výši
3.984.471,- Kč (max. do 30% celkových nákladů) na spolufinancování akce "Rekonstrukce
fotbalového hřiště". Celkové náklady na tuto akci činí 13.281.570,- Kč z toho dotace je ve
výši 9.297.099,- Kč. Tato investiční dotace je přidělena ze státního rozpočtu ČR,
prostřednictvím MŠMT, na rok 2019/2020 z Podprogramu 133D531 Podpora materiálně
technické základny sportu
2. souhlasí
s poskytnutím investiční dotace na spolufinancování akce "Rekonstrukce fotbalového hřiště"
ve výši 3.984.471,- Kč (max. do 30% celkových nákladů) fotbalovému klubu SK Benátky
nad Jizerou z.s., se sídlem Letní stadion 650, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 42716187
3. doporučuje
výše uvedenou žádost zastupitelstvu města ke schválení (souhlasili 4 přítomní radní, zdržel
se 1 přítomný radní)
T: 22.5.2019
Z: PhDr. Karel Bendl
Usnesení č. 286/8R/2019
Žádost o pacht pozemku 2/1 v k.ú. Nové Benátky (vinice) - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o pacht pozemku parc. č. 2/1 o výměře 11.855 m2 v k.ú. Nové Benátky za
účelem zemědělské výroby - vinice
2. sděluje
žadateli, že na pacht výše uvedeného pozemku bude vypsána veřejná nabídka (souhlasilo 5
přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 287/8R/2019
Žádost o podnajmutí pronajatého prostoru na adrese xxxx, čp. x - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o podnajmutí pronajatého prostoru na adrese xxxx, č.p. x (xxxx), paní xxxx
za účelem provozování čínské medicíny
2. odkládá
výše uvedenou žádost do dalšího zasedání rady města (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 288/8R/2019
Žádost o souhlas se zastavením provozu v ulici U Školy - xxxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o souhlas se zastavením provozu v ulici U Školy dne 26.05.2019 v době od
15:00 do 21:00 hodin za účelem realizace šestého ročníku Dne sousedů, který spočívá ve
společné večeři přímo na ulici s tím, že budou zajištěny zákazové značky, průjezd
rezidentům a úklid po akci a akce bude ohlášena na místní služebnu Policie ČR
2. souhlasí
se zastavením provozu v ulici U Školy dne 26.05.2019 v době od 15:00 do 19:00 hodin pro
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výše uvedenou akci s tím, že budou zajištěny zákazové značky, průjezd rezidentům a úklid
po akci a akce bude ohlášena na místní služebnu Policie ČR (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 26.5.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 289/8R/2019
Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu sociálního bytu na adrese xxxx, Benátky nad Jizerou xxxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na adrese xxx
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, který prodloužení
nájemní smlouvy doporučuje, na dobu určitou a to od 1.8.2019 do 31.7.2020
3. souhlasí
s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na adrese xxxx s paní xxxx,
na dobu určitou od 1.8.2019 do 31.7.2020 (souhlasilo
5 přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 290/8R/2019
Žádost o přidělení sociálního bytu na adrese xxxx, Benátky nad Jizerou - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o přidělení sociálního bytu na adrese xxxx
2. souhlasí
s přidělením sociálního bytu na adrese xxxx, paní xxxx na dobu určitou a to od 1.6.2019 do
31.8.2019 (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 291/8R/2019
Žádost o přidělení sociálního bytu na adrese xxxx - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o přidělení sociálního bytu na adrese xxxx
2. nesouhlasí
s přidělením sociálního bytu na adrese xxxx, paní xxxx, bytem xxxx
(nesouhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.5.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 292/8R/2019
Žádost o poskytnutí finanční dotace na účast na Mistrovství Evropy klubů - Badmintonový klub
1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. projednala
žádost Badmintonového klubu 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou, z.s. o poskytnutí
finanční dotace ve výši 100.000,- Kč na účast týmu na Mistrovství Evropy klubů, které se
bude konat ve dnech 1. - 6.7.2019 v lucemburském Junglinsteru
2. neschvaluje
žádost Badmintonového klubu 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s., se sídlem Na
Burse 243, Benátky nad Jizerou, IČ: 42718252, DIČ: CZ42718252 o poskytnutí finanční
dotace ve výši 100.000,- Kč na účast týmu na Mistrovství Evropy klubů, které se bude konat
ve dnech 1. - 6.7.2019 v lucemburském Junglinsteru
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3. nedoporučuje
zastupitelstvu města výše uvedenou žádost ke schválení (souhlasili 4 přítomní radní, zdržel
se 1 přítomný radní)
T: 22.5.2019
Z: Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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