MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 19. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 18.12.2020
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. 495/19R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 194/7R/2020, 347/13R/2020, 381/15R/2020, 392/15R/2020,
393/15R/2020, 394/15R/2020, 395/15R/2020, 396/15R/2020, 397/15R/2020, 398/15R/2020,
399/15R/2020, 423/16R/2020, 424/16R/2020, 435/17R/2020, 445/17R/2020, 446/17R/2020,
453/18R/2020, 454/18R/2020, 455/18R/2020, 456/18R/2020, 457/18R/2020, 458/18R/2020,
459/18R/2020, 460/18R/2020, 461/18R/2020, 462/18R/2020, 463/18R/2020, 464/18R/2020,
465/18R/2020, 466/18R/2020, 467/18R/2020, 468/18R/2020, 469/18R/2020, 470/18R/2020,
471/18R/2020, 472/18R/2020, 473/18R/2020, 474/18R/2020, 475/18R/2020, 477/18R/2020,
478/18R/2020, 479/18R/2020, 480/18R/2020, 481/18R/2020, 482/18R/2020, 483/18R/2020,
484/18R/2020, 485/18R/2020, 487/18R/2020, 488/18R/2020, 489/18R/2020, 490/18R/2020,
491/18R/2020, 493/18R/2020, 494/18R/2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 422/16R/2020 T: 31.1.2021
u usnesení číslo 449/17R/2020 T: 31.1.2021
(souhlasilo 7 přítomných radních)
4. revokuje
a. usnesení číslo 476/18R/2020 doplňuje se bod č. 3 a 4 následně:
3. RM souhlasí s předloženým návrhem Dodatků č. 1 ke Kupním smlouvám na
dodávku tepla v 7 objektech města mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou Ing.
Jiří Zejval, IČO: 48938165, jehož předmětem je prodloužení doby účinnosti
smlouvy na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců
4. RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedených dodatků (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
b. usnesení číslo 486/18R/2020 doplňuje se na základě osobní schůzky se zástupci
Stavebního bytového družstva Benátky nad Jizerou bod č. 3 následně:
3. RM souhlasí s rozšířením zeleně před domy ul. Platanová čp. 627-630 a čp. 639642 v rámci 3. etapy revitalizace sídliště (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 496/19R/2020
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-11.2020
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1.- 11. měsíc roku 2020
(souhlasilo 6 přítomných radních)
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Usnesení č. 497/19R/2020
Zápis č. 6/2020 z jednání Komise pro občanské záležitosti
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 6/2020 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti konaného dne
14.12.2020 (souhlasilo 6 přítomných radních)
Usnesení č. 498/19R/2020
Volby přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi na volební období 2021 - 2025 - Okresní
soud v Mladé Boleslavi
RM
1. projednala
žádost Okresního soudu v Mladé Boleslavi na projednání volby přísedících Okresního soudu
v Mladé Boleslavi pro období 2021 - 2025
2. postupuje
výše uvedenou žádost Zastupitelstvu města k projednání (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.3.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 499/19R/2020
Informace z bytového odboru - volná bytová jednotka
RM
1. bere na vědomí
informace z bytového odboru ohledně volné bytové jednotky o velikosti 1 + kk ve druhém
podlaží domu čp. 59, Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou
Usnesení č. 500/19R/2020
Vyúčtování 2. částky dotace z FPSZC za rok 2020 - SK Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti SK
Benátky nad Jizerou ve výši 879.272,- Kč
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu
města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.3.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 501/19R/2020
Komise pro kulturu, vnější vztahy a propagaci - vyhodnocení nabídek na zabezpečení
"Zámeckých slavností 2021"
RM
1. bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro kulturu, vnější vztahy a propagaci
2. odkládá
výběr agentury k realizaci kulturního programu na akci "Zámecké slavnosti" v roce 2021 z
důvodu epidemiologické situace (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Marie Khýnová
Usnesení č. 502/19R/2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce “Stavební úpravy lékařských ordinací Zámek čp 50“
RM
1. projednala
protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na
dodavatele akce “Stavební úpravy lékařských ordinací Zámek čp. 50“ ze dne 10.12.2020.
Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější
nabídku firmy STAVITELSTVÍ ŠTÝS, Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 1.844.572,86
Kč s DPH
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2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci “Stavební úpravy lékařských ordinací Zámek čp. 50“ s
firmou STAVITELSTVÍ ŠTÝS, se sídlem Dr. Nováka 499, Benátky nad Jizerou, která se
umístila ve výběrovém řízení na prvním místě
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.1.2021
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 503/19R/2020
Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na akci "Obytná zóna Dražice na poz.
p.č. 733/13" - CR Project s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy CR Project s.r.o. na vypracování projektové
dokumentace (DUSP + PDPS) na akci "Obytná zóna Dražice na poz. p.č. 733/13" za
celkovou cenu ve výši 537.482,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídkou firmy CR Project s.r.o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01
Mladá Boleslav, na vypracování projektové dokumentace (DUSP + PDPS) na akci "Obytná
zóna Dražice na poz. p.č. 733/13" za celkovou cenu ve výši 537.482,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.1.2021
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 504/19R/2020
Cenová nabídka na akci "Dodání 2 ks přenosných elektrocentrál EUROPOWER EP13500TE" Mechanik spol. s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti Mechanik spol. s.r.o. na akci "Dodání 2 ks
přenosných elektrocentrál EUROPOWER EP13500TE" za celkovou cenu ve výši 159.720,Kč s DPH (včetně podvozku)
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti Mechanik spol. s.r.o., se sídlem Nedokončená
9/1578, 198 00 Praha 9, na akci "Dodání 2 ks přenosných elektrocentrál EUROPOWER
EP13500TE" za celkovou cenu ve výši 159.720,- Kč s DPH (včetně podvozku)
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše vedenou akci (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.1.2021
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 505/19R/2020
Cenová nabídka projektových prací na akci "Generel rozvoje základních škol města Benátky
nad Jizerou" - HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o.
projektových prací na akci "Generel rozvoje základních škol města Benátky nad Jizerou" za
celkovou cenu ve výši za celkovou cenu ve výši 1.191.850,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem
Vostrovská 628/18, 160 00 Praha 6, projektových prací na akci "Generel rozvoje základních
škol města Benátky nad Jizerou" za celkovou cenu ve výši 1.191.850,- Kč s DPH
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3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 506/19R/2020
Sadové úpravy okružní křižovatky LIDL
RM
1. projednala
návrh sadových úprav vnitřní části okružní křižovatky u prodejny Lidl
2. rozhodla
provést sadové úpravy za celkovou cenu do výše 200.000,- Kč bez DPH (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 507/19R/2020
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku - Klub sportovního bruslení Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. projednala
žádost KSB Benátky n. Jiz., z.s., IČO: 68380658, o uzavření smlouvy o výpůjčce
nemovitého majetku na dobu určitou 20 let, jejímž předmětem by byla výpůjčka:
a. části přízemí nacházejícího se v budově MŠ Poupátko, ul. Platanová č.p. 653, Benátky
n. Jiz., na st.p.č. 798, k.ú. Staré Benátky, objekt občanské vybavenosti – klubové
prostory (zádveří, WC ženy, WC muži, společenské prostory, kancelář s kuchyňkou
a šatnu s umývárnou
b. části pozemku p.č. 133/15, o výměře cca 4.500 m2, v k.ú. Staré Benátky, na kterém je
umístěna dráha kolečkového bruslení.
c. pozemku p.č. 133/65, o výměře 276 m2, v k.ú. Staré Benátky
d. pozemku p.č. 133/66, o výměře 9 m2, v k.ú. Staré Benátky
e. pozemku p.č. 133/69, o výměře 23 m2, v k.ú. Staré Benátky
Rozsah předmětu výpůjčky je znázorněn zákresem v přiložené mapě.
2. souhlasí
s vyvěšením záměru výpůjčky nemovitého majetku dle bodu 1. a sděluje žadateli, že výše
uvedená žádost bude projednána na dalším zasedání Rady města po sejmutí tohoto záměru z
úřední desky (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 508/19R/2020
Darovací smlouva Nadační fond ŠKODA AUTO a.s. x Město Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
návrh Darovací smlouvy mezi Nadačním fondem ŠKODA AUTO a Městem Benátky nad
Jizerou, jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 700.000,- Kč za účelem rekonstrukce a
obnovy multigenerační zahrady nám. 17. listopadu (spočívající zejména v osazení nových
herních prvků dětského hřiště a úpravách zeleně).
2. souhlasí
s návrhem Darovací smlouvy mezi Nadačním fondem ŠKODA AUTO a Městem Benátky
nad Jizerou, jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 700.000,- Kč za účelem rekonstrukce a
obnovy multigenerační zahrady nám. 17.listopadu (spočívající zejména v osazení nových
herních prvků dětského hřiště a úpravách zeleně)
3. postupuje ZM
výše uvedenou smlouvu ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.3.2021
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 509/19R/2020
Darovací smlouvy na převod pozemků xxxx x Město Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
návrh Darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování níže uvedených pozemků panem
xxxx do majetku města Benátky n. Jiz.:
a. díl „b“, o výměře 185 m2, jež byl Geometrickým plánem č. 1 oddělen od pozemku
parc. č. xxxx a nově se stane součástí pozemku parc. č. xxxx, k.ú. Nové Benátky
b. díl „g“, o výměře 116 m2, jež byl Geometrickým plánem č. 1 oddělen od pozemku
parc. č. xxxx a nově se stane součástí pozemku parc. č. xxxx, k. ú. Nové Benátky
c. pozemek parc. č. xxxx, o výměře 976 m2, vzniklý Geometrickým plánem č. 1
rozdělením pozemku parc. č. xxxx, k.ú. Nové Benátky
d. díl „a“, o výměře 3 m2, jež byl Geometrickým plánem č. 1 oddělen od pozemku parc.
č. xxxx a nově se stane součástí pozemku parc. č. xxxx, k.ú. Nové Benátky
e. pozemek parc. č. xxxx, o výměře 149 m2, vzniklý Geometrickým plánem č. 2
rozdělením pozemku parc. č. xxxx, k.ú. Nové Benátky
f. pozemek parc. č. xxxx, o výměře 462 m2, vzniklý z:
- původního pozemku parc. č. xxxx, o výměře 278 m2,
- dílu „g“, o výměře 58 m2, jež byl Geometrickým plánem č. 2 oddělen od pozemku
parc. č. xxxx a nově se stane součástí pozemku parc. č. xxxx,
- dílu „f“, o výměře 126 m2, jež byl Geometrickým plánem č. 2 oddělen od
pozemku parc. č. xxxx a nově se stane součástí pozemku parc. č. xxxx, vše k.ú.
Nové Benátky
2. projednala
návrh Darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování níže uvedených pozemků městem
Benátky n. Jiz. do majetku pana xxxx:
a. díl „d“, o výměře 99 m2, jež byl Geometrickým plánem č. 1 oddělen od pozemku
parc. č. xxxx a nově se stane součástí pozemku parc. č. xxxx, k.ú. Nové Benátky
b. díl „f“, o výměře 4 m2, jež byl Geometrickým plánem č. 1 oddělen od pozemku parc.
č. xxxx a nově se stane součástí pozemku parc. č. xxxx, k.ú. Nové Benátky
c. díl „e“, o výměře 22 m2, jež byl Geometrickým plánem č. 2 oddělen od pozemku
parc. č. xxxx a nově se stane součástí pozemku parc. č. xxxx, k.ú. Nové Benátky
d. díl „b“, o výměře 59 m2, jež byl Geometrickým plánem č. 2 oddělen od pozemku
parc. č. xxxx a nově se stane součástí pozemku parc. č. xxxx, k.ú. Nové Benátky
e. díl „c“, o výměře 21 m2, jež byl Geometrickým plánem č. 2 oddělen od pozemku
parc. č. xxxx a nově se stane součástí pozemku parc. č. xxxx, k.ú. Nové Benátky
3. doporučuje
ZM výše uvedené návrhy Darovacích smluv ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.3.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 510/19R/2020
Žádost o partnerství, převzetí záštity a poskytnutí finanční dotaci na podporu projektu "Na kole
dětem" - Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka
RM
1. projednala
žádost pana Josefa Zimovčáka, managera projektu Na kole dětem:
a. o uzavření partnerství na 12. ročníku projektu "Na kole dětem 2021" a spolupráci na
organizaci této akce, která je naplánovaná dne 9.6.2021
b. o poskytnutí finanční dotace na podporu výše uvedeného projektu a o převzetí záštity
nad touto akci
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Benátky nad Jizerou
na rok 2021, Nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka Na kole dětem, se sídlem Na
Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 29235715, na podporu projektu "Na
kole dětem" a převzetí záštity nad touto akcí
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b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy
3. sděluje
žadateli, že ohledně spolupráce s organizací této akce je možné oslovit Základní školy v
Benátkách nad Jizerou (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 511/19R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace na pořádání 4. ročníku turnaje "Benátky Masters" - BK
1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. projednala
žádost pana Petra Martince, prezidenta klubu BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou, o
poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč na pořádání 4. ročníku turnaje "Benátky
Masters", který se uskuteční dne 18.12.2020
2. nesouhlasí
s poskytnutím finanční dotace ve výši 10.000,- Kč klubu BK 1973 DELTACAR Benátky
nad Jizerou z.s., se sídlem Na Burze 243, Benátky nad Jizerou, IČO: 42718252, na pořádání
4. ročníku turnaje "Benátky Masters", který se uskuteční dne 18.12.2020 (nesouhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 512/19R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace - ZO ČSOP Polabí
RM
1. projednala
žádost pana Luboše Vaňka, předsedy spolku ZO ČSOP Polabí, o poskytnutí dotace na
činnost záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy na Huslíku v roce 2021
2. nesouhlasí
s poskytnutí finanční dotace pobočkovému spolku ZO ČSOP Polabí, se sídlem Pátek č.p. 56,
290 01 Pátek, IČO: 70843473, na činnost záchranné stanice pro zraněné a handicapované
živočichy na Huslíku v roce 2021 (nesouhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 513/19R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace na rok 2021 - 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 2021
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města Benátky nad Jizerou
na rok 2021, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Dražice nad Jizerou, se sídlem
Dražice 29, Benátky nad Jizerou, IČO: 62452517, na činnost sboru v roce 2021
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené žádosti
a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 514/19R/2020
Žádost o schválení převodu družstevního podílu - Bytové družstvo Dubina II
RM
1. projednala
žádost Bytového družstva Dubina II o schválení převodu družstevního podílu k bytu číslo

6

xxx, Pražská 708, Benátky nad Jizerou (nový zájemce pan xxxx, trvale bytem xxx, xxxx a
paní xxxx, trvale bytem xxxx, xxxx
2. souhlasí
s převodem družstevního podílu k bytu číslo xxxx, Pražská 708, Benátky nad Jizerou na
pana xxxx, trvale bytem xxxx, xxxx a paní xxxx, trvale bytem xxxx, xxxx bytu číslo xxxx,
Pražská 708, Benátky nad Jizerou (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 515/19R/2020
Žádost o souhlas s úpravami in-line dráhy - Klub sportovního bruslení Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. projednala
žádost KSB Benátky n. Jiz., z.s. o souhlas s rekonstrukcí in-line dráhy na pozemcích č.
133/15, 133/65, 133/66 a 133/69 v k.ú. Staré Benátky. Rekonstrukce zahrnuje výměnu
asfaltového povrchu, ochranného mantinelu, oplocení areálu a výměnu zámkové dlažby.
2. postupuje ZM
uvedenou žádost s tím, že požaduje předložit způsob financování uvedené akce (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.3.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 516/19R/2020
Žádost o vyřešení parkování v ul. Čeňka Prause vedle obchodu JIST - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o vyřešení parkování v ul. Čeňka Prause vedle obchodu JIST zajištěním
dopravního značení, které by vymezovalo režim parkování v okolí prodejny
2. sděluje
žadatelce, že je možné si zažádat o pronájem parkovacích míst za cenu ve výši 10.000,Kč/rok/1 parkovací místo (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 517/19R/2020
Změna nájemního vztahu - xxxx
RM
1. projednala
žádost xxxx o úpravu případně změnu nájemního vztahu v nebytových prostorech určených
k podnikání, na adrese Zámek čp. 50, Benátky nad Jizerou, o výměře 86,34 m2 kde je
podnájemcem společnosti ÁMOS - vzdělávání s.r.o.
2. odkládá
výše uvedenou žádost do dalšího zasedání Rady města (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 518/19R/2020
Žádost o prodloužení výpovědní doby Pachtovní smlouvy - Ing. Miroslav Kříž
RM
1. projednala
žádost pana Ing. Miroslava Kříže o prodloužení výpovědní doby Pachtovní smlouvy č.
2/2019 ze dne 10.12.2019 k pozemku č. 2/1 v k.ú. Nové Benátky na dobu 4 let
2. souhlasí
s prodloužením výpovědní doby Pachtovní smlouvy č. 2/2019 ze dne 10.12.2019 k pozemku
č. 2/1 v k.ú. Nové Benátky na dobu 4 let (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 519/19R/2020
Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro invalidy - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o vyhrazení parkovacího místa pro invalidy v ulici Na Burse xxxx z
důvodu zdravotního omezení (ZTP - II. stupeň)
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který navrhuje přidělit výše uvedenému
žadateli již zřízené pakovací místo pro invalidy za č.p. xxxx na parkovišti a dále postupovat
jako v ostatních případech (tzn. parkovací místo zdarma, vždy obnovovat po 1 roce na
základě Rozhodnutí)
3. souhlasí
se zřízením trvalého parkovacího místa panu xxxx, bytem xxxx, Benátky nad Jizerou, z
důvodu zdravotního omezení (ZTP - II. stupeň) dle návrhu odboru SMRM (souhlasilo 6
přítomný radních)
T: 31.1.2021
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 520/19R/2020
Žádost o prodloužení smlouvy nájmu podporovaného vstupního bytu náměstí 17. listopadu čp.
493, Benátky nad Jizerou - xxxx, xxxx, xxxx a xxxx
RM
1. projednala
a. žádost pana xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. x, na adrese
náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou
b. žádost paní xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. x, na adrese
náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou
c. žádost pana xxxx a paní xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. x, na
adrese náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, který prodloužení
nájemních smluv doporučuje na dobu určitou a to od 1.1.2021 do 31.12.2021
3. souhlasí
s prodloužením výše uvedených nájemních smluv na dobu neurčitou od 01.01.2021
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 521/19R/2020
Žádost o prodloužení smlouvy nájmu rodinného domku čp. xxxx, xxxx, BnJ - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o prodloužení smlouvy o nájmu bytu (rodinného domku), na adrese xxxx,
Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, který doporučuje
prodloužení smlouvy nájmu rodinného domu na adrese xxxx, Benátky nad Jizerou opět na
dobu určitou a to 1 rok od 1.1.2021 do 31.12.2021
3. souhlasí
s prodloužením smlouvy o nájmu rodinného domku na adrese xxxx, Benátky nad Jizerou, s
panem xxxx na dobu určitou a to 3 měsíce od 1.1.2021 do 31.03.2021 (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 522/19R/2020
Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu sociální bytu na adrese L. Vágnera čp. 139, Benátky nad
Jizerou - xxxx, xxxx
RM
1. projednala
a. žádost paní xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na
adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou
b. žádost paní xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na
adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, který prodloužení
nájemních smlouv doporučuje, s paní xxxx opět na dobu určitou a to od 1.1.2021 do
31.3.2021 a s paní xxxx opět na dobu určitou a to od 1.1.2021 do 31.3.2021
3. souhlasí
a. s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na adrese Ladislava
Vágnera 139, Benátky nad Jizerou s paní xxxx, na dobu určitou od 1.1.2021 do
31.3.2021
b. s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na adrese Ladislava
Vágnera 139, Benátky nad Jizerou s paní xxxx, na dobu určitou od 1.1.2021 do
31.3.2021 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 523/19R/2020
Žádost o odpuštění nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - Ivan Zima
RM
1. projednala
žádost pana Ivana Zimy, ohledně odpuštění nájemného za pronájem prostor sloužících k
podnikání - budovy bez čp na pozemku p.č. 88/1 v k.ú. Staré Benátky o celkové výměře 81
m2 z důvodu nařízení vlády ČR za období od 1.7.2020 do 31.12.2020
2. rozhodla
v návaznosti na vládou ČR vyhlášený nouzový stav na území České republiky (usnesením
vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020) z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a následující krizová opatření
stanovená vládou ČR a mimořádná opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR,
která mají závažný dopad na podnikatelskou činnost drobných živnostníků, po posouzení
žádosti ze dne 7.12.2020, Ivanu Zimovi, nar. xxxx, bytem xxxx, xxxx, který je nájemcem
dále uvedených prostor ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. promíjí nájemné z prostor sloužících k podnikání - budovy bez čp na
pozemku p.č. 88/1 v k.ú. Staré Benátky o celkové výměře 81 m2, užívaných na základě
Smlouvy o nájmu ze dne xxxx, uzavřené mezi městem Benátky n. Jiz. (pronajímatelem) a
panem Ivanem Zimou, nar. xxxx, bytem xxxx, xxxx (nájemcem), a to za období od 1.7.2020
do 31.12.2020.
Toto rozhodnutí je činěno na podporu místního podnikatelského subjektu, který poskytuje
své služby zejména pro občany města Benátky a jeho účelem je alespoň částečně přispět k
řešení negativních dopadů vyhlášeného nouzového stavu a na něj navazujících krizových a
mimořádných opatření, jejichž důsledkem je zákaz provozu shora uvedených služeb
3. postupuje ZM
výše uvedenou žádost o prominutí nájemného ke schválení z důvodu, že se jedná o částku
nad 20 tis. Kč (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.3.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 524/19R/2020
Žádost o odpuštění nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - Mgr. Maria Zukalová
RM
1. projednala
žádost Mgr. Marie Zukalové, ohledně odpuštění části nájemného za pronájem prostor
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sloužících k podnikání, budova čp. 50 na pozemku st. 8, Zámek, Benátky nad Jizerou, o
celkové výměře 86,34 m2 z důvodu nařízení vlády ČR za období 1,5 měsíce
2. odkládá
výše uvedenou žádost do dalšího zasedání Rady města (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 525/19R/2020
Žádost o poskytnutí náhradních prostor během rekonstrukce prostor na adrese Zámek čp. 50 Bc. Ivana Veškrnová, DiS.
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Ivany Veškrnové, DiS. o poskytnutí náhradních prostor pro zajištění
plynulého provozu ambulance nutričního terapeuta během plánované rekonstrukce
stávajících prostor na adrese Zámek čp. 50
2. souhlasí
s poskytnutím náhradních prostor pro zajištění plynulého provozu ambulance nutričního
terapeuta během plánované rekonstrukce stávajících prostor na adrese Zámek čp. 50 s tím,
že nájemné a zálohy na služby zůstanou ve stejné výši jako doposud (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 526/19R/2020
Žádost o poskytnutí náhradních prostor během rekonstrukce prostor na adrese Zámek čp. 50 Mgr. Kristýna Hrušková
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Kristýny Hruškové o poskytnutí náhradních prostor pro zajištění plynulého
provozu klinické logopedie během plánované rekonstrukce stávajících prostor na adrese
Zámek čp. 50
2. souhlasí
s poskytnutím náhradních prostor pro zajištění plynulého provozu klinické logopedie během
plánované rekonstrukce stávajících prostor na adrese Zámek čp. 50 v bývalé kanceláři Úřadu
práce s tím, že nájemné a zálohy na služby zůstanou ve stejné výši jako doposud (souhlasilo
6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 527/19R/2020
Žádost o poskytnutí náhradních prostor během rekonstrukce prostor na adrese Zámek čp. 50 Mgr. Maria Zukalová
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Marie Zukalové o poskytnutí náhradních prostor pro zajištění plynulého
provozu společnosti ÁMOS - vzdělávání s.r.o. během plánované rekonstrukce stávajících
prostor na adrese Zámek čp. 50
2. odkládá
výše uvedenou žádost do dalšího zasedání Rady města (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 528/19R/2020
Žádost o přesun vzniklé částky z vyššího hospodářského výsledku do rezervního fondu - Správa
sportovních zařízení
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Martina Nováka, ředitele příspěvkové organizace města Správy
sportovních zařízení, o přesun vzniklé částky (cca 500.000,- Kč) z vyššího hospodářského
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výsledku do rezervního fondu, která bude použita na zakoupení nových strojů a rekonstrukce
vstupní haly na ZS
2. sděluje žadateli
že uvedená záležitost bude projednána na dohadovacím řízení při projednávání rozpočtu
příspěvkové organizace na rok 2021 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 529/19R/2020
Žádost o přesun vzniklé částky z vyššího hospodářského výsledku do rezervního fondu - MŠ
Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Jany Pucandlové, ředitelky Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, o
přesun vzniklé částky (cca 300.000,- Kč) z vyššího hospodářského výsledku do rezervního
fondu, která bude použita na zakoupení kamen v školní jídelně na adrese Tř. Osvoboz. Polit.
vězňů 241
2. sděluje žadateli
že uvedená záležitost bude projednána na dohadovacím řízení při projednávání rozpočtu
příspěvkové organizace na rok 2021 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 530/19R/2020
Žádost o povolení vyřazení nepotřebných, nefunkčních předmětů - Městské centrum komplexní
péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., poveřené řízením příspěvkové organizace města
Městského centra komplexní péče, o souhlas s vyřazením majetku MěCKP dle přiloženého
seznamu
2. souhlasí
s vyřazením majetku Městského centra komplexní péče dle přiloženého seznamu (souhlasilo
6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 531/19R/2020
Žádost o schválení přijetí sponzorského finančního daru - Městské centrum komplexní péče
Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., poveřené řízením příspěvkové organizace města
Městského centra komplexní péče, o povolení přijetí sponzorského finančního daru ve výši
5.000,- Kč od paní xxxx určeného k nákupu společenských her pro klienty MěCKP
2. souhlasí
s přijetím sponzorského finančních daru od výše uvedeného dárce (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 532/19R/2020
Žádost o schválení převedení části neinvestičního příspěvku na provoz do rozpočtu MěCKP na
rok 2021 - Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., poveřené řízením příspěvkové organizace města
Městského centra komplexní péče, o schválení převedení části neinvestičního příspěvku na
provoz ve výši 1.500.000,- Kč do rozpočtu MěCKP na rok 2021
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2. odkládá
výše uvedenou žádost do dalšího zasedání Rady města (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 533/19R/2020
Žádost o schválení nákupu 2ks dynamických antidekubitních matrací - Městské centrum
komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., poveřené řízením příspěvkové organizace města
Městského centra komplexní péče, o schválení nákupu 2 ks dynamických antidekubitních
matrací A4 CX 16, 85 x 200 cm v celkové výši 79.900,- Kč s DPH
2. souhlasí
se zakoupením 2 ks dynamických antidekubitních matrací A4 CX 16, 85 x 200 cm v celkové
výši 79.900,- Kč s DPH z rozpočtu MěCKP (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 534/19R/2020
Žádost o schválení uvolnění finančních prostředků na nákup nových židlí - Městské centrum
komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace města
Městského centra komplexní péče, o schválení uvolnění finančních prostředků z rozpočtu
MěCKP na nákup nových židlí ve výši 77.421,- Kč s DPH
2. souhlasí
se zakoupením nových židlí ve výši 77.421,- Kč s DPH z rozpočtu MěCKP (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.1.2021
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta

12

