MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 7. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 24.04.2020
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. 171/7R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 12/1R/2020, 81/3R/2020, 97/4R/2020, 141/6R/2020,
145/6R/2020, 148/6R/2020, 149/6R/2020, 151/6R/2020, 153/6R/2020, 154/6R/2020,
155/6R/2020, 156/6R/2020, 158/6R/2020, 160/6R/2020, 161/6R/2020, 162/6R/2020,
165/6R/2020, 166/6R/2020, 167/6R/2020, 168/6R/2020, 170/6R/2020 (souhlasilo 6
přítomných radních)
3. revokuje
a. usnesení číslo 74/3R/2020 mění se bod č. 1 a 2 následně:
1. RM projednala žádost paní Ing. Lenky Zborníkové, ředitelky organizace
Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí finanční dotace ve výši
10.000,- Kč na spolufinancování dopravní výchovy BESIP v základních
školách v Benátkách nad Jizerou v roce 2020
2. RM schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Centru služeb pro silniční
dopravu, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
IČO: 70898219, DIČ: CZ70898219 na spolufinancování dopravní výchovy
BESIP v základních školách v Benátkách nad Jizerou v roce 2020
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené
žádosti a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 172/7R/2020
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-3.2020
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1.- 3. měsíc roku
2020 (souhlasilo 6 přítomných radních)
Usnesení č. 173/7R/2020
Předpoklad příjmů v rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2020 - krize
RM
1. bere na vědomí
předložený předpoklad příjmů v rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2020
(souhlasilo 6 přítomných radních)
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Usnesení č. 174/7R/2020
Plnění rozpočtů příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou za rok 2019
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu příspěvkových organizací města Benátky nad
Jizerou za rok 2019 (souhlasilo 6 přítomných radních)
Usnesení č. 175/7R/2020
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou za
rok 2019
RM
1. projednala
návrh na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Benátky nad
Jizerou za období 01.01. - 31.12.2019
2. schvaluje
dle zákona č. 239/2012 Sb. (novela zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.) účetní
závěrky příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou za období 01.01. 31.12.2019
3. schvaluje
rozdělení hospodářských výsledků dle předložených „Zpráv o výsledku hospodaření
za rok 2019“ do fondů jednotlivých příspěvkových organizací města Benátky nad
Jizerou dle přiložené tabulky (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 24.4.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 176/7R/2020
Přehled dlužných částek za pronájem nebytových prostor (na úseku Finančního a
plánovacího odboru)
RM
1. projednala
přehled dlužných částek za pronájem nebytových prostor (stav ke dni 22.4.2020)
2. bere na vědomí
přehled dlužných částek za pronájem nebytových prostor (stav ke dni 22.4.2020)
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 24.4.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 177/7R/2020
Veřejná nabídka "Pronájem areálu Loděnice"
RM
1. rozhodla
zveřejnit záměr "Pronajmout areál Loděnice", který se skládá z:
1. budovy a jejího zázemí – tvořeno:
• pozemkem stp.č. 590 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 274 m2, k.ú. Nové
Benátky, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního (objekt
občanské vybavenosti)
2. terasy – tvořenou:
• pozemkem č. 379/25 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 90 m2, k.ú. Nové
Benátky
3. pódiem a přilehlým okolím – tvořeno:
• montovaným pódiem umístěným na pozemku č. 379/2 (ostatní plocha, zeleň), k.ú.
Nové Benátky
• částí pozemku č. 379/2 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 2 260 m2, k.ú. Nové
Benátky
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• částí pozemku č. 379/1 (ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha) o výměře cca
1 200 m2, k.ú. Nové Benátky
2. stanovuje
některé z podmínek pronájmu:
• majetek uvedený v tomto záměru se pronajímá jako jeden celek
• délka nájmu bude na dobu určitou od 1.6.2020 do 30.5.2021 s možností uzavření
smlouvy na dobu neurčitou v případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy
• areál bude provozován pouze sezónně, a to v termínu:
- od 1. června do 15. října roku 2020
- od 15. května do 15. října v následujících letech
• nájemce bude povinen umožnit užívání předmětu nájmu veřejností (zjm. občany
města)
• nájemce bude povinen zajistit, aby na a v předmětu nájmu byl dodržován zákaz
kouření
1. budova Loděnice:
• výše nájemného bude činit 14 842,- Kč /měsíc bez DPH v sezóně, tj. od 1.6. do
15.10. roku 2020 a od 15.5. do 15.10. v následujících letech
• výše nájemného bude činit 100,- Kč /měsíc bez DPH mimo sezónu, tj. od 16.10.
daného roku do 14.5. následujícího roku
• nájemce bude hradit náklady za služby s pronájmem spojené
2. terasa, pódium a přilehlé pozemky:
• výše nájemného bude činit 100,- Kč /měsíc bez DPH
• nájemce bude hradit náklady za služby s pronájmem spojené
Další podmínky nájmu budou stanoveny v písemné nájemní smlouvě.
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 178/7R/2020
Vstup města do místní akční skupiny "Dolní Pojizeří z.ú."
RM
1. projednala
návrh na vstup Města Benátky nad Jizerou do místní akční skupiny "Dolní Pojizeří
z.ú."
2. doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit se zapojením svého území do území působnosti místní
akční skupiny Dolní Pojizeří z.ú. s tím, že město ukončí činnost v MAS Polabí o.p.s.
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 179/7R/2020
Závěrečná zpráva o realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za rok
2019 - 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 2019
2. doporučuje
výše uvedenou zprávu předložit Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 8.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 180/7R/2020
Cenová nabídka na akci "Výměna/ponížení hlavního jističe s výstavbou rozvaděče pro
stávající OM v areálu MŠ Jizerka" - Elektro PBK
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Elektro PBK na akci "Výměna/ponížení
hlavního jističe s výstavbou rozvaděče pro stávající OM v areálu MŠ Jizerka" za
celkovou cenu ve výši 85.800,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Elektro PBK, se sídlem Pod ZDŠ 380, 294 73
Brodce, IČO: 63820021, na akci "Výměna/ponížení hlavního jističe s výstavbou
rozvaděče pro stávající OM v areálu MŠ Jizerka" za celkovou cenu ve výši 85.800,Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 181/7R/2020
Komise pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a bezpečnost - jmenování nového člena
RM
1. jmenuje
nového člena Komise pro dopravu a bezpečnost pana Ing. arch. Foita (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 24.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 182/7R/2020
Cenová nabídka na akci "Nákup velkoobjemových kontejnerů na bioodpad" v rámci
akce Podzemní kontejnery - MEVA-TEC s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy MEVA - TEC s.r.o. na akci "Nákup
velkoobjemových kontejnerů (11 ks) na bioodpad v rámci akce Podzemní
kontejnery" za celkovou cenu ve výši 481.447,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy MEVA - TEC s.r.o., se sídlem Chelčického
1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 62742051, na akci "Nákup
velkoobjemových kontejnerů (11 ks) na bioodpad v rámci akce Podzemní
kontejnery" za celkovou cenu ve výši 481.447,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 183/7R/2020
Cenová nabídka na akci "Úpravy ploch v okolí rekonstruovaného objektu Loděnice" Ing. Michal Štýs
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Ing. Michal Štýs, na akci "Úpravy ploch v okolí
rekonstruovaného objektu Loděnice" za celkovou cenu ve výši 216.545,23 Kč s DPH
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2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Ing. Michal Štýs, se sídlem Dr. Nováka 499,
294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 45107360, na akci "Úpravy ploch v okolí
rekonstruovaného objektu Loděnice" za celkovou cenu ve výši 216.545,23 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 184/7R/2020
Cenová nabídka na akci "Renovace parket společenský sál Záložna" - Ing. Jiří Januška
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Ing. Jiří Januška na akci "Renovace parket
společenský sál Záložna" za celkovou cenu ve výši 247.464,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Ing. Jiří Januška, se sídlem Šarochova 1238,
250 02 Stará Boleslav, na akci "Renovace parket společenský sál Záložna" za
celkovou cenu ve výši 247.464,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 185/7R/2020
Cenová nabídka na provedení administrace veřejné zakázky akce "Zabezpečení
odpadového hospodářství a komunálních služeb na území města Benátky nad Jizerou" CGB - Consult s.r.o.
RM
1. projednala
cenovou nabídku firmy CGB - Consult s.r.o. na provedení administrace veřejné
zakázky zadané v otevřeném nadlimitním řízení na akci "Zabezpečení odpadového
hospodářství a komunálních služeb na území města Benátky nad Jizerou" za cenu ve
výši 99.220,- Kč s DPH
2. schvaluje
cenovou nabídku firmy CGB - Consult s.r.o, se sídlem Pod Děkankou 435/27, 147
00 Praha 4, na provedení administrace veřejné zakázky zadané v otevřeném
nadlimitním řízení na akci "Zabezpečení odpadového hospodářství a komunálních
služeb na území města Benátky nad Jizerou" za cenu ve výši 99.220,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.5.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 186/7R/2020
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 389/3, 390/3 a 390/1 v k.ú. Nové
Benátky - 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, "Benátky nad Jiz.,
5

parc.č.390/6) 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
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění,
provozování, oprava a údržba zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN,
"Benátky nad Jiz., parc.č.390/6) 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 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 8.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 187/7R/2020
Smlouva o výpůjčce movitého majetku - Technické služby města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a
Technickými službami města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, jejímž
předmětem je výpůjčka Víceúčelového čistícího stroje Hako Citymaster 600, RZ
H025278
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad
Jizerou a Technickými službami města Benátky nad Jizerou, příspěvková
organizace, jejímž předmětem je výpůjčka Víceúčelového čistícího stroje Hako
Citymaster 600, RZ H025278
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 188/7R/2020
Smlouva o výpůjčce movitého majetku - Správa městských lesů Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a Správou
městských lesů Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, jejímž předmětem je
výpůjčka vozidla Piaggio Porter, RZ 4SZ7420 s vodní nádrží NVSV 750
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad
Jizerou a Správou městských lesů Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace,
jejímž předmětem je výpůjčka vozidla Piaggio Porter, RZ 4SZ7420 s vodní nádrží
NVSV 750
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 189/7R/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého a movitého majetku - Benátecký
astronomický spolek, z.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého a movitého
majetku mezi Městem Benátky nad Jizerou a Benáteckým astronomickým spolkem
z.s., jehož předmětem je změna přílohy č. 1 (nově se zařazují dalekohled LUNT
LS80THa/B1200 sluneční, inv. č. 0409-01611 a dalekohled CELESTRON C-14S
včetně příslušenství, inv. č. 0409-01612)
2. schvaluje
předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého a movitého majetku
mezi Městem Benátky nad Jizerou a Benáteckým astronomickým spolkem z.s., jehož
předmětem je změna přílohy č. 1 (nově se zařazují dalekohled LUNT
LS80THa/B1200 sluneční, inv. č. 0409-01611 a dalekohled CELESTRON C-14S
včetně příslušenství, inv. č. 0409-01612)
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 190/7R/2020
Žádost o odpuštění nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx ohledně odpuštění nájemného za pronájem bytu na adrese Husovo
náměstí x, Benátky nad Jizerou z důvodu nařízení vlády ČR
2. nesouhlasí
s odpuštěním nájemného za pronájem bytu na adrese Husovo náměstí x, Benátky nad
Jizerou paní xxxx z důvodu nařízení vlády ČR
(nesouhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 191/7R/2020
Žádost o umístění pediatrické ambulance na informační panel - MUDr. Lenka
Horálková
RM
1. projednala
žádost MUDr. Lenky Horálkové o umístění pediatrické ambulance na informační
panel před vstupem do infocentra v areálu zámku
2. sděluje
žadatelce, že se bude měnit vzhled a umístění informačního panelu v areálu zámku s
tím, že do nového informačního panelu bude zahrnuta taktéž pediatrická ambulance
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 192/7R/2020
Žádost o financování vybudování osvětlení v budově skladu - Junák - český skaut,
středisko Povodeň Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. projednala
žádost Štěpána Czornyje, statutárního zástupce spolku Junák - český skaut, středisko
povodeň Benátky nad Jizerou z.s. (IČO: 62450204), o vybudování osvětlení v
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objektu skladu materiálu v areálu bývalého letního kina (budova bez čísla popisného
na p. č. st. 682/2 ), dle cenové nabídky od firmy Daniel Selix za celkovou cenu ve
výši 20.083,- Kč s DPH
2. schvaluje
vybudování osvětlení v objektu skladu materiálu v areálu bývalého letního kina
(budova bez čísla popisného na p. č. st. 682/2 ) s tím, že uvedená akce bude zařazena
do rozpočtového opatření č. 2 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 193/7R/2020
Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. x, náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad
Jizerou - xxxx
RM
1. projednala
žádost 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
sděluje, že nájem bytu skončil ke dni 31.3.2020. Z důvodu současné mimořádné
situace, nebylo paní xxxx do dnešního dne doručeno potvrzení o příjmech od
zaměstnavatele za minulý rok (doložení měsíční průměrné mzdy je jednou z
podmínek k prodloužení smlouvy). Vzhledem k tomu, že se jedná o podporované
vstupní byty, je nutné dodržet lhůtu o prodloužení smlouvy
3. souhlasí
s prodloužením výše uvedené nájemní smlouvy na dobu určitou a to od 01.04.2020
do 31.03.2021 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 194/7R/2020
Žádost o řešení dopravní obslužnosti - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
RM
1. bere na vědomí
předložený návrh Dodatku č. XII ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve
vnitrostátní linkové osobní dopravě mezi městem Benátky nad Jizerou a společností
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr,
jehož předmětem je změna článku IV. odstavce 8
2. pověřuje
starostu města sjednáním osobní schůzky s ředitelem společnosti ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. ve výše uvedené záležitosti (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 195/7R/2020
Žádost o zproštění nebo odložení plateb (vodné a stočné, místní poplatky) z důvodu
nařízení vlády ČR - U Bílého páva s.r.o.
RM
1. projednala
žádost pana Pavla Houdka, jednatele společnosti U Bílého páva s.r.o. ohledně
zproštění nebo odložení platby za místní poplatky, vodné a stočné v prostorách
sloužících k podnikání v budově Multifunkčního centra (restaurace a ubytovací část),
na adrese U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou z důvodu nařízení vlády ČR
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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 22.4.2020 společnosti U
BÍLÉHO PÁVA s.r.o., IČO: 4466527, se sídlem Kbel 158, 294 71 Benátky nad
Jizerou, která je nájemcem dále uvedených nebytových prostor ve vlastnictví města
Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. souhlasí s odkladem splátek za místní poplatky, vodné a
stočné z prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 655, ulice U Cukrovaru, která
je součástí pozemku stp.č. 1055, v k.ú. Staré Benátky, okres Mladá Boleslav
(prostory restaurace a ubytovací služby), užívaných na základě Smlouvy o nájmu ze
dne 29.3.2019, uzavřené mezi městem Benátky n. Jiz. (pronajímatelem) a U
BÍLÉHO PÁVA s.r.o., IČO: 4466527, se sídlem Kbel 158, 294 71 Benátky nad
Jizerou (nájemcem), a to za období od 15. března 2020 do 31. května 2020 s tím, že
poplatky za toto období budou uhrazeny do 31.12.2020 (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 196/7R/2020
Žádost o čerpání investičního fondu - Technické služby města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace Technické služby
města Benátky nad Jizerou, o čerpání Investičního fondu ve výši 98.274,- Kč na
opravu dvou sekaček KUBOTA GZD 15 HD
2. souhlasí
s čerpáním Investičního fondu ve výši 98.274,- Kč na opravu dvou sekaček
KUBOTA GZD 15 HD (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 197/7R/2020
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2020 - 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 2020 v
celkové výši 67.379,10 Kč
2. schvaluje
odpisy majetku Technické služby města Benátky nad Jizerou pro rok 2020 v celkové
výši 67.379,10,- Kč (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 198/7R/2020
Žádost o schválení snížení nájmu pro klienty - Městské centrum komplexní péče
Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace
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města Městského centra komplexní péče, o schválení snížení poplatku za nájem v
Domově pro seniory v důsledku vytvoření izolovaného prostoru pro případ nákazy
COVID-19 dle doporučeného postupu MPSV č. 6/2020 ze dne 27.3.2020 pro
klienty, kteří byli přemístěny z jednolůžkových pokojů na dvoulůžkové
2. souhlasí
se snížením poplatku za nájem v Domově pro seniory v důsledku vytvoření
izolovaného prostoru pro případ nákazy COVID-19 dle doporučeného postupu
MPSV č. 6/2020 ze dne 27.3.2020 pro klienty, kteří byli přemístěny z
jednolůžkových pokojů na dvoulůžkové (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 199/7R/2020
Žádost o schválení přijetí sponzorského finančního daru od pana xxxx - 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 povolení přijetí sponzorského finančního
daru ve výši 50.000,- Kč od pana xxxx určeného k zajištění odměn pro zaměstnance
MěCKP za jejich obětavou a náročnou práci v období pandemie COVID-19
2. souhlasí
s přijetím sponzorského finančního daru ve výši 50.000,- Kč od výše uvedeného
dárce (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 200/7R/2020
Žádost o schválení přijetí sponzorského finančního daru od firmy GSP SIGN DESIGN
s.r.o. - 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 povolení přijetí sponzorského finančního
daru ve výši 7.000,- Kč od firmy GSP SIGN DESIGN s.r.o. pro klienty MěCKP
2. souhlasí
s přijetím sponzorského finančního daru ve výši 7.000,- Kč od výše uvedeného dárce
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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