5. veřejné zasedání Zastupitelstva města

15.12.2021

Zápis
5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 15.12.2021 od 17:00 hodin
ve velkém sále Záložny
Přítomni: PhDr. Karel Bendl, Ing. Jiří Haspeklo, Mgr. Radek Dostál, RNDr. Pavel Štifter, Ing. Jiří Janda, Mgr. Jaroslav
Fröhlich, Martina Eichlerová, Ing. Jaroslav Matějka, Mgr. Vladimír Němeček, MUDr. Tomáš Závora, Luboš Poluha,
Karel Bláha, Libor Čapek, Mgr. Barbora Doušová, Jiří Rákosník, Mgr. Jan Novotný, Mgr. Jaroslava Šimková – příchod
v 17.53 hodin, MgA. Milan Kolář, Jana Vetešníková, Jan Dibitanzl
Omluveni: MUDr. Lenka Draková, Mgr. Emilie Kalová, Mgr. Sylva Buriánová
Program:
1) Přivítání, seznámení s programem
2) Určení ověřovatelů
3) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
4) Zpráva starosty města
5) Zprávy místostarostů města
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
7) Majetkové a organizační záležitosti
 Plnění rozpočtu města 1. – 10. 2021, Rozpočtové opatření č. 5/2021, Návrh rozpočtu města na rok 2022
 Zápis ze zasedání Finančního a Kontrolního výboru
 Jmenování orgánů k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2021
 Vyúčtování dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok 2021
 Prodloužení platnosti dokumentu "Strategický plán rozvoje města Benátky nad Jizerou"
 Návrh na změnu č. 4 územního plánu - rozšíření zastavitelné plochy 28 (Na Kosince)
 Žádost o poskytnutí finanční dotace na provoz Tenisového centra - boatpeople s.r.o.
 Smlouva o spolupráci „Propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE“ na rok 2022
 Darovací smlouvy Město Benátky nad Jizerou x Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou
 Prodej pozemku parc. č. 799/5 v k.ú. Nové Benátky
 Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva města
 Smlouvy o zřízení věcných břemen
 Žádosti v oblasti samosprávy
8) Interpelace zastupitelů
9) Náměty a připomínky občanů
10) Různé, závěr
1) Přivítání, seznámení s programem
Páté veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2021 zahájil starosta města pan PhDr. Karel Bendl přivítáním všech
přítomných.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 20 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 19 přítomných zastupitelů (Mgr. Jaroslava Šimková – příchod 17:53).
2) Určení ověřovatelů
Za zapisovatele byla navržena a přítomnými zastupiteli schválena Lucie Cachová.
Za ověřovatele zápisu byl navržen a přítomnými zastupiteli schválen Jan Dibitanzl.
S navrženou zapisovatelkou souhlasilo 19 přítomných zastupitelů.
S navrženým ověřovatelem souhlasilo 19 přítomných zastupitelů.
3) Kontrola zápisu a usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů).
Kontrola usnesení – viz usnesení číslo 98/5Z/2021.
4) Zpráva starosty města:
Investiční akce probíhající a ukončené:
 Firma STRABAG a. s. dokončila stavební práce na akci "Rekonstrukce místní komunikace ul. Boženy
Němcové".
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Do budovy Polikliniky byl instalován nový rentgen, jehož slavnostní předání proběhlo dne 1.11.2021.
Byly dokončeny práce na úpravě konferenční (školící) místnosti v budově zámku.
Firmou Stavitelství Štýs byly realizovány práce na zabezpečení svahu v ulici Obodřecká.
Byla dokončena oprava kropičky automobilu LIAZ pro účely zálivky městské zeleně. Opravený automobil byl
převeden do majetku příspěvkové organizace Správa městských lesů.
Byly dokončeny práce na výstavbě kontejnerového stání v lokalitě Nad Vinicemi.
Dále byla dokončena úprava altánu v areálu letního stadionu.
Byly provedeny opravy prasklin a spár na místních komunikacích ve městě.
Byly podány žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na akci "Přestavba domu čp. 44, adaptace na
školní družinu" a dále na plánovanou rekonstrukci ulice U Stadionu.
Byla zahájena příprava akce "Úprava multigenerační zahrady na parcele p.č. 884/1, k.ú. Staré Benátky". Na
základě výběrového řízení byla zhotovitelem této akce vybrána firma BLEK s.r.o., Praha. Samotná realizace
bude zahájena asanačními pracemi v prosinci letošního roku a bude dokončena v květnu příštího roku.
Byly zahájeny práce na úpravě polních cest Pod Remízkem a v Obodři. Do této chvíle byly provedeny přípravné
práce pro osetí travním semenem, dále terénní úpravy a výsadba zeleně. V současné době jsou práce z
klimatických důvodů přerušeny s tím, že finální úprava cest bude realizována v roce 2022.
Započaté práce na opravě fasády budovy zámku byly v současné době z důvodu nevhodných klimatických
podmínek ukončeny. Fasáda byla v daném stavu zakonzervována a práce na její opravě budou následně
pokračovat v příštím roce.
Bylo zadáno posouzení nosné způsobilosti a spolehlivosti stávající železobetonové konstrukce střechy nad
velkým sálem objektu Záložny. Statický posudek bude po zpracování dodán.
Z důvodu plánované výstavby tělocvičny pro ZŠ Husovo náměstí bude na dnešní zasedání Zastupitelstva města
předložen k projednání návrh na pořízení změny č. 4 Územního plánu města Benátky nad Jizerou - rozšíření
zastavitelné plochy 28 – Na Kosince, určené pro veřejnou vybavenost – školská zařízení a sport, o zbytek parcely
19/1 a parcelu 21/4 (obojí k. ú. Nové Benátky).
Probíhá zpracování projektové dokumentace pumptrackové dráhy včetně okruhu pro odrážedla a Jumpliny v
lokalitě volného prostranství u prodejny Billa.
Probíhají jednání s dotčenými orgány ve věci získání stanovisek pro podání žádosti o stavební povolení na
infrastrukturu pro obytnou zónu Dražice na poz. p.č. 733/13.
Projektový ateliér KA*KA (Ing. František Kačírek, Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D.) zpracoval a předložil zadanou
dokumentaci "Územní studie - plocha přestavby P101 - Na Burse". Předpokládaný termín realizace finálního
dopravního řešení a podoby kruhového objezdu v lokalitě Na Burse a navazujících komunikací bude
pravděpodobně v r. 2023.
Odboru Správy majetku a rozvoje města bylo zadáno řešení opravy vstupní brány do areálu zámeckého parku.
Vstupní brána z Husova náměstí byla provizorně opravena, pokračováno bude s fasádou v roce 2022, brána od
„hlavňáku“ bude vyměněna taktéž v roce 2022.
V současné době probíhá ve městě údržba a úprava zeleně, především odstranění suchých a poškozených stromů.
Byly provedeny úpravy zeleně po vichřici.
Byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci prostor tzv. „krčmy“ v budově zámku.
Na základě interpelace zastupitelky města, paní Jany Vetešníkové, byla podána na Policii ČR, dopravní
inspektorát, žádost o informaci ohledně možností omezení průjezdu kamiónů přes město.
Ing. arch. Ondřej Havlis nadále zpracovává projektovou dokumentaci na akci „Přestavba a přístavba budovy
Staré radnice Základní škola Pražská“.
Ing. arch Janem Foitem byla předána studie na bytový dům v ulici Ořechová.
Byla předána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na adaptaci čp. 44 na školní družinu.
Zhotovitelem je Ing. arch. Marie Římalová, Praha. Byla podána žádost o stavební povolení.
Klaudiánova nemocnice zahájila rekonstrukci prostor oční ambulance a prostor pro odběry krve.
Proběhla revize a výměna alejových stromů ve výsadbách podél polních cest v okolí města.
V celém městě probíhají revize dětských hřišť tak, aby byly připraveny na letní sezonu 2022.
Proběhla úhrada Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za dům Podolecká čp. 149, který město
zakoupilo prostřednictvím veřejné dražby. I nadále probíhají projekční práce na projektu pro demolici objektu
za účelem zlepšení dopravní situace v zatáčce ulice Podolecká.
Městu byla prostřednictvím administrátorské společnosti LKA s.r.o. podána informace o obdržení dotace na akci
„Nástavba budovy pro seniory“ ve výši cca 11,5 mil. Kč, celkové investiční náklady jsou odhadovány na cca 30
mil. Kč.
Ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny ČR proběhla kontrola akce „Revitalizace Podzámeckého parku“.
Projekt byl hodnocen bez závad.
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Projekčním technikem p. Červenkou byla odevzdána projektová dokumentace na nový chodník U Špejcharu
k ul. Marie Krupičkové.
Společností CR Project s.r.o. byla odevzdána projektová dokumentace na dostavbu chodníku v ulici Dražická
(úsek mezi ulicemi Nad Vinicemi a Modranská).

Uskutečněná jednání:
 Bylo uskutečněno jednání s novým majitelem Špejcharu v Dražicích, panem Ing. Vladanem Březinou, ohledně
obnovy a využití tohoto objektu.
 Proběhlo setkání s nově zvoleným ředitelem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor
Mladá Boleslav, panem plk. Mgr. Davidem Bártou.
 Za účasti pana starosty, pana Mgr. Martina Hrabánka, radního Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí a
pana Ing. Aleše Vychodila, ředitele Domova U Anežky se uskutečnilo jednání ohledně přípravy podkladů pro
možnost získání dotace na převod budovy Domova U Anežky.
 Proběhlo jednání s Ing. Alešem Čermákem Ph.D., MBA (KSÚS) a zástupcem firmy STRABAG a.s. ohledně
plánované rekonstrukce mostu přes řeku Jizeru v Benátkách nad Jizerou, která započne v příštím roce na jaře.
Město bude usilovat o zřízení kyvadlové dopravy pro občany během této rekonstrukce.
 Dne 21.10.2021 proběhlo jednání s panem Mgr. Daliborem Dostálem, ohledně součinnosti města Benátky nad
Jizerou s Českou krajinou o.p.s. ve věci zpřístupnění lokality bývalého VVP Mladá veřejnosti.
 Uskutečnilo se jednání se zástupci Nadačního fondu Škoda auto ve věci dalšího postupu na dotovaných akcích
v našem městě (projekt Multigenerační zahrady, využití budovy Jiřího Krohy a dalších).
 Dne 22.10.2021 se uskutečnilo jednání s paní Bc. Bohumilou Urbanovou, ředitelkou Domácího hospicu Na
blízku z.ú., ohledně fungování této organizace v našem městě.
 Bylo uskutečněno jednání s Ing. arch. Janem Foitem ohledně vypracování projektové dokumentace na demolici
nemovitosti čp. 149, Podolecká ulice a požadovaných dispozičních úprav velikosti bytů plánovaného bytového
domu na pozemku parc. č. 1548, v k.ú. Staré Benátky (ulice Ořechová). Demolice nemovitosti čp. 149 bude
započata souběžně s plánovanou rekonstrukcí mostu přes řeku Jizeru.
 Na základě opakovaného porušování nočního klidu a veřejného pořádku v okolí objektu bývalé Sladovny a
přilehlého City parku bylo uskutečněno jednání s manželi Horčicovými, majiteli objektu bývalé Sladovny.
 Byly podány informace ze společného jednání se zástupci uživatelů motokrosového a bikrosového areálu ve
Kbele (SC BMX Benátky nad Jizerou, AMK Kbel, Motokros klub AČR Benátky nad Jizerou, Sajdkárkros klub
Benátky nad Jizerou v AČR, BK Kalibr). Na základě tohoto jednání byla domluvena následující spolupráce mezi
jednotlivými spolky: vytvoření sdíleného kalendáře akcí těchto spolků a jejich koordinace, zajištění řádného a
jednotného označení přístupových cest k uvedenému areálu vedoucích mimo městskou část Kbel a údržba a
uzavření nových smluv o výpůjčce, ve kterých bude přesně vymezena plocha pro využívání areálu jednotlivými
spolky.
 Proběhlo jednání s novou firmou provádějící projekty dopravního značení, a to z důvodu nespokojenosti s
dodacími lhůtami současného dodavatele.
 Byly podány informace ze společného setkání zástupců města a Policie ČR, ředitelem územního odboru Mladá
Boleslav, plk. JUDr. Markem Jiroušem a vedoucím obvodního oddělení v Benátkách nad Jizerou, npor. Bc.
Liborem Šenkem, DiS. Ze strany zástupců Policie ČR bylo přislíbeno zintenzivnění spolupráce zejména ve věci
řešení dopravní situace ve městě (prvotně bude zacíleno na nevhodné parkování). S tím úzce souvisí zprovoznění
a oprava městského kamerového dohlížecího systému, které jsou již v řešení a také připravovaná spolupráce s
bezpečnostní agenturou.
 Dále byly podány informace z jednání s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, panem
MUDr. Pavlem Rusým, ve věci možného pronájmu prostor pro umístění nové výjezdové základny pro jednu
zdravotnickou posádku. K tomuto účelu bylo zvažováno nabídnutí prostor garáží v objektu Polikliniky. Tyto
prostory však byly vyhodnoceny jako nevhodné. V současné době je zvažována možnost přístavby k tomuto
objektu k jeho zadní části ke stávajícím garážím, případně výstavby samostatného objektu. Pro uvedený záměr
bude zadáno zpracování projektové dokumentace a hledání vhodného dotačního titulu, případně jiných
finančních zdrojů (Středočeský kraj).
Kulturní, společenské a jiné akce:
 Dne 16.9.2021 proběhlo již tradiční posezení se seniory ve společenském sále Záložna.
 Dne 21.9.2021 proběhlo v restauraci Bílý páv zahájení dalšího ročníku kurzů v rámci „Vzdělávání seniorů“
města Benátky nad Jizerou.
 Dne 14.10.2021 se uskutečnilo výjezdní zasedání Výboru pro sport a tělovýchovu Středočeského kraje
do Benátek nad Jizerou.
 V souvislosti se zhoršující se pandemickou situací byl dne 25.11.2021 vyhlášen nouzový stav v celé ČR.
Současná situace se významně dotkla, kromě jiných kulturních akcí, především plánovaného zahájení adventu a
slavnostního rozsvícení vánočního stromu na Husově náměstí. Tato tradiční akce se měla uskutečnit 28.11.2021.
Z uvedeného důvodu byla celá akce včetně programu ve společenském sále Záložna kompletně zrušena. Velké
poděkování patří hlavně organizátorům celé akce panu Janu Dibitanzlovi a panu Radku Lacinovi a dále všem
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účinkujícím a všem osobám a spolkům, kteří se jakkoli podíleli na přípravách. Zrušeno bylo dále divadelní
představení „Víš přece, že neslyším, když teče voda“, koncert Miroslava Sekery a posezení se seniory.
Srdečně zve přítomné na novoroční ohňostroj.

Ostatní:
 Ve dnech 8.10. - 9.10.2021 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tímto velice
děkuje všem členům volebních komisí.
 Dne 28.10.2021 jsme si připomněli vznik samostatného československého státu položením věnců k pietním
místům, pomníkům padlých v první a druhé světové válce.
 Informuje o dopadení sprejera, který ve městě svou činností poničil majetek města. Město bude po této osobě
vymáhat vzniklou škodu.
Pan starosta ještě doplňuje předloženou zprávu o následující body:
 Dne 10.12.2021 bylo uskutečněno slavnostní zahájení provozu Pražské integrované dopravy na
Mladoboleslavsku. Od 12.12.2021 byl tento systém veřejné dopravy uveden do provozu a zásadně se tak dotkl
nejen občanů našeho města, ale i obyvatel okolních měst a obcí. Hlavní změnou je zavedení pásmového jízdného
a pravidel hromadné dopravy. Vzhledem k tomu, že je tento systém zaveden v současné době teprve krátce, je
velice pravděpodobné, že se jeho provoz bude z počátku potýkat s určitými problémy (zpoždění některých linek,
nefunkční odbavovací systém aj.). Město je připraveno spolupracovat na zlepšování celého systému tak, aby
byly problémy co nejdříve odstraněny a celý systém tak mohl fungovat co nejefektivněji. Bude třeba
komunikovat se starosty okolních měst a obcí, s vedením vzdělávacích institucí, se samotnými cestujícími, a
pokud to bude možné reagovat tak na aktuální situaci (např. posílení některých linek, návaznost linek atd.).
Z uvedených skutečností vyplývá, že hledání kompromisů a řešení může trvat i několik měsíců a bude vyžadovat
určitou dávku trpělivosti.
 Na dnešním zasedání vítá pozvané zástupce Policie ČR - ředitele územního odboru Mladá Boleslav, plk. JUDr.
Marka Jirouše a vedoucího obvodního oddělení v Benátkách nad Jizerou, npor. Bc. Libora Šenka, DiS. Jak již
bylo uvedeno v předložené zprávě pana starosty se jmenovanými zástupci Policie ČR se uskutečnilo jednání a
to především na základě zvyšujícího se počtu upozornění na zhoršující se bezpečnostní situaci v některých
lokalitách ve městě. Ze strany města již byly podniknuty k dané problematice určité kroky. Bylo zadáno
vypracování analýzy na možné zřízení městské policie a na zkušební dobu byla uzavřena spolupráce
s bezpečnostní agenturou, která bude spolupracovat s místním oddělením Policie ČR. Dále bylo přistoupeno k
zintenzivnění spolupráce zejména ve věci řešení dopravní situace ve městě. Prvotně se bude zaměřovat
především na nevhodné parkování, které bude řešeno ve spolupráci s Dopravním inspektorátem v Mladé
Boleslavi. Po úvodní zprávě k tomuto tématu předává slovo plk. JUDr. Marku Jiroušovi, aby taktéž krátce
pohovořil k dané problematice.
plk. JUDr. Marek Jirouš
 Ze strany pana ředitele byla krátce zhodnocena bezpečnostní situace ve městě a předložen přehled trestné
činnosti. Informuje, že se na místním oddělení Policie ČR podařilo doplnit stav počtu zaměstnanců a dále podává
informace o zřízení oddělení hlídkové služby, která hlídkuje napříč celým okresem. Přes tyto skutečnosti je však
nadále nutné brát v úvahu, že spádová oblast místního oddělení v Benátkách nad Jizerou je velká a mnohdy není
možné reagovat na vzniklé situace v daném okamžiku. Vítá spolupráci města ve věci řešení dopravní situace,
viz výše zmíněné řešení nevhodného parkování ve městě. V této souvislosti informuje, že od 1.1.2022 bude mít
policie k dispozici druhé vozidlo pro měření rychlosti. Závěrem bylo zmíněno, že je taktéž vítána spolupráce
s bezpečnostní agenturou a dále byla podána informace o fungování dálničního oddělení (D10).
Pan Václav Benda
 Při této příležitosti opakovaně poukazuje na dopravní situaci v ulici Podolecká, především v zatáčce
s křižovatkou ulic Dražická a Vaněčkova, kde je komunikace zúžená, je zda stanovena omezená rychlost a nejsou
respektována dopravní značení a velice často tu dochází k dopravním nehodám. Žádá, aby se Policie ČR zaměřila
na měření rychlosti v tomto úseku.
plk. JUDr. Marek Jirouš – jak již bylo zmíněno, od 1.1.2022 bude mít policie k dispozici druhé vozidlo pro měření
rychlosti a bude na rizikových místech rychlost častěji měřit.
 Dále opět opakovaně upozorňuje na nevhodné parkování automobilů na křižovatce ulic Podolecká, M. Soumara
a Tř. Osvobozených politických vězňů.
Ing. Marek Mařík (tajemník) – co se týče řešení parkování, taktéž bylo zmíněno, že byla přijata určitá opatření a
postupně budou všechny lokality řešeny. Některá nevhodně zaparkovaná vozidla již byla postoupena k řešení na DI
MB.
PhDr. Karel Bendl
 Považuje v současné době spolupráci s Policií ČR na vysoké úrovni, což by mělo vést ke zlepšování celkové
bezpečnostní situace ve městě.
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Před projednáním materiálů, předložených na dnešní zasedání Zastupitelstva města, předává dárkový koš člence
Zastupitelstva města, paní Janě Vetešníkové, a přeje k jejímu jubileu vše nejlepší, především hodně zdraví.


Závěrem své zprávy děkuje pracovníkům městského úřadu a organizačních složek za přípravu sálu na dnešní
jednání a vytvoření vánoční atmosféry v sále.

5) Zprávy místostarostů města
 Zpráva místostarostů města byla podána v rámci předložené písemné zprávy starosty města.
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Na základě interpelace zastupitelky města, paní Jany Vetešníkové, byl vznesen dotaz na obnovení vodorovného
dopravního značení v ulici Mělnická. Dle vyjádření Krajské správy a údržby silnic bude provedeno v jarních
měsících, za vhodných klimatických podmínek.
Antonín Cekota ml. (ředitel Technických služeb města) – dle původního plánu mělo být obnoveno již v říjnu. Jak již bylo
zmíněno, obnovení bylo přislíbeno na jarní měsíce příštího roku.
 Dále byly podány informace k další interpelaci paní Jany Vetešníkové ohledně možnosti omezení průjezdu
kamiónů přes město. Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav bylo omezení průjezdu kamionů přes město
opětovně jednoznačně zamítnuto. Vyjádření DI MB bude paní Vetešníkové zasláno elektronickou poštou.
 Na základě upozornění zastupitele města, pana Luboše Poluhy, na opakované tvoření kaluže u přechodu pro
chodce Na Burse, bylo požádáno o odstranění závad. Dle vyjádření zhotovitele byla provedena určitá opatření,
nicméně situace se znovu opakuje. V nejbližší době je počítáno s větší úpravou a odstraněním závady.
Luboš Poluha – děkuje za rychlou reakci a řešení.
 Informuje, že do zatáčky v Podolecké ulici bylo umístěno vyhřívané zrcadlo.
7) Majetkové a organizační záležitosti
Usnesení č. 98/5Z/2021
Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednalo
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 63/2Z/2021, 64/2Z/2021, 72/3Z/2021, 75/3Z/2021, 76/3Z/2021, 80/4Z/2021,
81/4Z/2021, 82/4Z/2021, 83/4Z/2021, 84/4Z/2021, 85/4Z/2021, 86/4Z/2021, 87/4Z/2021, 88/4Z/2021,
89/4Z/2021, 92/4Z/2021, 93/4Z/2021, 94/4Z/2021, 95/4Z/2021, 96/4Z/2021, 97/4Z/2021 (souhlasilo 19
přítomných zastupitelů)
3. ruší
usnesení číslo 75/3Z/2018 (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
4. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 131/6Z/2011 T: 31.12.2022
u usnesení číslo 138/6Z/2011 T: 31.12.2022
u usnesení číslo 83/3Z/2017 T: 31.12.2022
u usnesení číslo 7/1Z/2018 T: 31.12.2022
u usnesení číslo 90/4Z/2021 T: 31.3.2022
u usnesení číslo 91/4Z/2021 T: 31.3.2022 (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
Usnesení č. 99/5Z/2021
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-10.2021
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1. - 10. měsíc roku 2021 (souhlasilo 19
přítomných zastupitelů)
Usnesení č. 100/5Z/2021
Návrh rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2022
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2022 - příjmy, výdaje
2. schvaluje
rozpočet města pro rok 2022 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši.....226.996.815,14 Kč
Financování (tř. 8) ve výši...............................58.140.280,86 Kč
Fondy (tř. 4)........................................................890.000,- Kč
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Celkové zdroje ve výši ............….....................286.027.096,- Kč
Výdaje běžné (tř. 5) ......................................176.687.096,- Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6) ........................….......109.340.000,- Kč
Celkové výdaje (běžné a kapitálové) ve výši......286.027.096,- Kč
V rozpočtu se schvalují příspěvky i pro příspěvkové organizace města a všechny granty, dary a dotace
(transfery) uvedené v návrhu rozpočtu. Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžitých darů a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.

3.

Rozpočet se schvaluje v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve
znění pozdějších předpisů (vývěska) (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
stanovuje
že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných
a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2022. V rámci paragrafů se změna
v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových
výdajů a naopak, povoluje. Rozpis rozpočtu do plného třídění dle vyhlášky č.323/2000 Sb., je v kompetenci
vedoucího odboru finančního a plánovacího - rozpočtář (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 15.12.2021
Z: Bc. Jana Košťálová

Usnesení č. 101/5Z/2021
Návrh - rozpočtové opatření č. 5/2021
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 5/2021 města Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2021 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši ........273.228.676,62 Kč
Financování (tř. 8) ve výši .........................…...... - 9.649.537,66 Kč
Fondy (tř. 4) ve výši ....................................……........890.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši .............................…......264.469.138,96 Kč
Výdaje běžné (tř. 5)....................................…...181.182.196,96 Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6).....................................83.286.942,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši .......................264.469.138,96 Kč
Závaznými ukazateli v rozpočtu jsou v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky č.323/2002 Sb. o
rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 15.12.2021
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 102/5Z/2021
Jmenování orgánu k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2021
ZM
1. projednalo
návrh na jmenování orgánů k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2021
2. bere na vědomí
vyjádření Finančního výboru, který navrhuje zvolení tříčlenného orgánu, dle vnitřních předpisů pro
schvalování účetních závěrek PO a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou, za rok 2021 ve složení: Ing. Jiří
Janda, Mgr. Lukáš Nachtmann a Lenka Petrlíková Mašková
3. jmenuje
orgány k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových
organizací města Benátky nad Jizerou a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2021 ve složení: Ing.
Jiří Janda, Mgr. Lukáš Nachtmann a Lenka Petrlíková Mašková (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 15.12.2021
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 103/5Z/2021
Zápis č. 4/2021 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 4/2021 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 13.12.2021 (souhlasilo 19
přítomných zastupitelů)
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Usnesení č. 104/5Z/2021
Zápis č. 3/2021 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2021 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 6.12.2021 (souhlasilo 19
přítomných zastupitelů)
Usnesení č. 105/5Z/2021
Prodloužení platnosti dokumentu "Strategický plán rozvoje města Benátky nad Jizerou"
ZM
1. projednalo
návrh na prodloužení platnosti dokumentu "Strategický plán rozvoje města Benátky nad Jizerou" do konce roku
2023
2. souhlasí
s prodloužením platnosti dokumentu "Strategický plán rozvoje města Benátky nad Jizerou" do konce roku 2023
(souhlasilo 20 přítomných zastupitelů - příchod Mgr. Šimkové v 17:53 hodin)
T: 31.12.2023
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 106/5Z/2021
Vyúčtování 1. a 2. částky dotace z FPSZC za rok 2021 - HC Benátky n/J - hokej s.r.o.
ZM
1. projednalo
a. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti HC Benátky n/J hokej s.r.o. ve výši 896.298,- Kč za rok 2021
b. předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti HC Benátky n/J hokej s.r.o. ve výši 912.177,- Kč za rok 2021
2. schvaluje
a. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti HC Benátky n/J hokej s.r.o. ve výši 896.298,- Kč za rok 2021
b. předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti HC Benátky n/J hokej s.r.o. ve výši 912.177,- Kč za rok 2021 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2021
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 107/5Z/2021
Návrh na změnu č. 4 územního plánu - rozšíření zastavitelné plochy 28 (Na Kosince)
ZM
1. projednalo
návrh na zadání změny č. 4 územního plánu Benátky nad Jizerou (rozšíření zastavitelné plochy 28 – Na Kosince,
určené pro veřejnou vybavenost – školská zařízení a sport, o zbytek parcely 19/1 a parcelu 21/4, obojí k. ú. Nové
Benátky)
2. rozhodlo
na základě zmocnění dle § 6 odst. (5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, z vlastního podnětu v
souladu s ustanovením § 44 písm. a) téhož zákona, o pořízení změny č. 4 územního plánu Benátky nad Jizerou
(rozšíření zastavitelné plochy 28 – Na Kosince, určené pro veřejnou vybavenost – školská zařízení a sport, o
zbytek parcely 19/1 a parcelu 21/4, obojí k. ú. Nové Benátky) zkráceným postupem podle ustanovení § 55a odst.
(2). Při rozhodnutí postupovalo podle § 55a odst. (2) zákona 183/2006 Sb., v platném znění
3. jmenuje
na základě ustanovení § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3 a § 53 odst. 1 Stavebního zákona určeným členem
zastupitelstva RNDr. Pavla Štiftera, který bude spolupracovat s pořizovatelem v průběhu pořizování změny č. 4
územního plánu Benátky nad Jizerou (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.12.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 108/5Z/2021
Darovací smlouvy Město Benátky nad Jizerou x Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
a. návrh Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a Tělocvičnou jednotou Sokol Benátky nad
Jizerou, jejímž předmětem je darování pozemku parc. č. 19/3 o výměře 1.793 m2 v k.ú. Nové Benátky
z majetku Tělocvičné jednoty Sokol Benátky nad Jizerou do majetku města Benátky nad Jizerou
b. návrh Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a Tělocvičnou jednotou Sokol Benátky nad
Jizerou, jejímž předmětem je darování pozemku parc. č. 21/4 o výměře 4.039 m 2 (dle geometrického
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plánu č. 1248-75/2021) z majetku města Benátky nad Jizerou do majetku Tělocvičné jednoty Sokol
Benátky nad Jizerou
schvaluje
a. návrh Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a Tělocvičnou jednotou Sokol Benátky nad
Jizerou, se sídlem Ladislava Vágnera 87/17, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 48683442, jejímž
předmětem je darování pozemku parc. č. 19/3 o výměře 1.793 m2 v k.ú. Nové Benátky z majetku
Tělocvičné jednoty Sokol Benátky nad Jizerou do majetku města Benátky nad Jizerou
b. návrh Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a Tělocvičnou jednotou Sokol Benátky nad
Jizerou, se sídlem Ladislava Vágnera 87/17, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 48683442, jejímž
předmětem je darování pozemku parc. č. 21/4 o výměře 4.039 m2 (dle geometrického plánu č. 124875/2021) z majetku města Benátky nad Jizerou do majetku Tělocvičné jednoty Sokol Benátky nad
Jizerou
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených darovacích smluv (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 31.3.2022
Z: Ing. Marek Mařík

Usnesení č. 109/5Z/2021
Smlouva o spolupráci "Propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE" na rok 2022 - Družstevní závody
Dražice-strojírna s.r.o.
ZM
1. projednalo
a. Smlouvu o spolupráci mezi Městem Benátky n. Jiz. a společností DZ Dražice-strojírna s.r.o. ze dne
17.12.2020, jejímž předmětem je propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE v období od
1.1.2021 do 31.12.2024 za dohodnutou částku 350 tis. Kč/rok
b. žádost Hokejového clubu Benátky nad Jizerou, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 100.000,Kč z finančních prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která
bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu hokejového klubu v roce 2022
c. žádost Volejbalového klubu Benátky nad Jizerou, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 100.000,Kč z finančních prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která
bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu volejbalového klubu v roce 2022
d. žádost SK Benátky nad Jizerou, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 90.000,- Kč z finančních
prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita
na sportovní činnost a zajištění chodu fotbalového klubu v roce 2022
e. žádost Badmintonového klubu 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s. o poskytnutí dotace na rok
2022 ve výši 60.000,- Kč z finančních prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ
Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu badmintonového klubu
v roce 2022
2. schvaluje
a. poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 100.000,- Kč Hokejovému clubu Benátky nad Jizerou, z.s., se
sídlem Mělnická 35, 294 71 Benátky nad Jizerou III, IČO: 427 16 152, z finančních prostředků
poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita na sportovní
činnost a zajištění chodu hokejového klubu v roce 2022 a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace výše uvedenému sportovnímu klubu
b. poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 100.000,- Kč Volejbalovému klubu Benátky nad Jizerou, z.s., se
sídlem Mladská 508, 294 71 Benátky nad Jizerou II, IČO: 48679658, z finančních prostředků
poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita na sportovní
činnost a zajištění chodu volejbalového klubu v roce 2022 a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace výše uvedenému sportovnímu klubu
c. poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 90.000,- Kč klubu SK Benátky nad Jizerou, z.s., se sídlem Letní
stadion 650, 294 71 Benátky nad Jizerou I, IČO: 427 16 187, z finančních prostředků poskytnutých
Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a
zajištění chodu fotbalového klubu v roce 2022 a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace výše uvedenému sportovnímu klubu
d. poskytnutí dotace na rok 2022 ve výši 60.000,- Kč Badmintonovému klubu 1973 DELTACAR Benátky
nad Jizerou z.s., se sídlem Na Burze 243/1, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 427 18 252, z finančních
prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita
na sportovní činnost a zajištění chodu badmintonového klubu v roce 2022 a zároveň uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace výše uvedenému sportovnímu klubu (souhlasilo 19
přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.1.2022
Z: Ing. Marek Mařík
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Usnesení č. 110/5Z/2021
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 133/14, 133/8 v k.ú. Staré
Benátky - FIBERNET, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Benátky nad
Jizerou a společností FIBERNET, a.s., jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc.
č. 133/14 a 133/8 v k.ú. Staré Benátky na akci "Optické připojení objektu Pražská č.p. 614, Benátky nad Jizerou"
2.

schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Benátky nad
Jizerou a společností FIBERNET, a.s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321, 293 01 Mladá Boleslav, jejímž
předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 133/14, 133/8 v k.ú. Staré Benátky na
akci "Optické připojení objektu Pražská č.p. 614, Benátky nad Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve
výši 1.210,- Kč s DPH

3.

pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2021
Z: Ing. Marek Mařík

Usnesení č. 111/5Z/2021
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemku parc. č. 5010/13 v
k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování, oprava a údržba zař. distribuční
soustavy (nový úsekový odpínač na stávajícím sloupu) a dohodu o umístění stavby mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
5010/13 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "IV-12-6029393 Benátky nJ, Průmyslová pč. 5010_51,et.
1"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování, oprava a údržba zař. distribuční
soustavy (nový úsekový odpínač na stávajícím sloupu) a dohodu o umístění stavby mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 5010/13 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu
"IV-12-6029393 Benátky nJ, Průmyslová pč. 5010_51,et. 1" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420,Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2021
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 112/5Z/2021
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemku parc. č. 5010/55,
5010/44 a 5010/47 v k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování, oprava a údržba zař. distribuční
soustavy (kabelové vedení NN) a dohodu o umístění stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 5010/55, 5010/44 a
5010/47 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "IV-12-6030058/Benátky nad Jiz., kNN Průmyslová
st.5039"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování, oprava a údržba zař. distribuční
soustavy (kabelové vedení NN) a dohodu o umístění stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 5010/55, 5010/44 a 5010/47 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu
"IV-12-6030058/Benátky nad Jiz., kNN Průmyslová st.5039" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 48.037,Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2021
Z: Ing. Marek Mařík
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Usnesení č. 113/5Z/2021
Smlouva o zřízení služebnosti "16010-048336_VPI_BENJ_II_610_Tuřice-Kbel“ - CETIN a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení mezi
Městem Benátky nad Jizerou a společností CETIN a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 866/9, 871/13, 885/5, 888/10, 888/12, 891/3, 891/36, 893/39, 893/40, 893/56, 893/57, 893/58,
918/12, 951/1 vše v k.ú. Staré Benátky, pozemek parc. č. 839/7, 850/15 v k.ú. Kbel a pozemek parc. č. 801/2 v
k.ú. Nové Benátky v rámci akce "16010-048336_VPI_BENJ_II_610_Tuřice-Kbel“
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení mezi
Městem Benátky nad Jizerou a společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 866/9, 871/13, 885/5, 888/10, 888/12, 891/3,
891/36, 893/39, 893/40, 893/56, 893/57, 893/58, 918/12, 951/1 vše v k.ú. Staré Benátky, pozemek parc. č. 839/7,
850/15 v k.ú. Kbel a pozemek parc. č. 801/2 v k.ú. Nové Benátky v rámci akce "16010048336_VPI_BENJ_II_610_Tuřice-Kbel“ za jednorázovou finanční náhradu ve výši 49.912,50 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2021
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 114/5Z/2021
Prodej pozemku parc. č. xxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxx
ZM
1. projednalo
žádost pana xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. xxxx o výměře 40 m2 v k.ú. Nové Benátky
z důvodu přičlenění pozemku k vlastním nemovitostem
2. bere na vědomí
rozhodnutí Rady města, která svým usnesením číslo 413/17R/2021 postupuje žádost o prodej výše uvedeného
pozemku Zastupitelstvu města k projednání za cenu ve výši 200,- Kč/m2
3. souhlasí
s prodejem pozemku parc. č. xxxx o výměře 40 m2 v k.ú. Nové Benátky panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx,
oba bytem xxxxxxxxxxx, za cenu ve výši 200,- Kč/m2 z důvodu přičlenění pozemku k vlastním nemovitostem
4. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.1.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 115/5Z/2021
Žádost o poskytnutí finanční dotace na provoz Tenisového centra - boatpeople s.r.o.
ZM
1. projednalo
žádost společnosti boatpeople s.r.o., o poskytnutí finanční dotace ve výši 380.000,- Kč na úhradu nákladů
spojených s provozem Tenisového centra, na adrese Mělnická 35, Obodř
2. bere na vědomí
rozhodnutí Rady města, která usnesením č. 392/16R/2021 souhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši
360.000,- Kč, společnosti boatpeople s.r.o, na úhradu nákladů spojených s provozem Tenisového centra, na
adrese Mělnická 35, Obodř
3. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace společnosti boatpeople s.r.o., se sídlem U Silvie 519, 294 71 Benátky nad
Jizerou, IČO: 27591476 ve výši 360.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2022 na úhradu nákladů
spojených s provozem Tenisového centra, na adrese Mělnická 35, Obodř
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.1.2022
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 116/5Z/2021
Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva města
ZM
1. projednalo
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích návrh o poskytnutí mimořádné odměny
a.

ve výši dvojnásobku měsíční odměny panu starostovi PhDr. Karlu Bendlovi za získané dotace pro
město za rok 2021
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ve výši jednonásobku měsíční odměny panu místostarostovi Mgr. Radku Dostálovi a panu
místostarostovi Ing. Jiřímu Haspeklovi za získané dotace pro město za rok 2021
schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny
a. ve výši dvojnásobku měsíční odměny panu starostovi PhDr. Karlu Bendlovi za získané dotace pro
město za rok 2021
b. ve výši jednonásobku měsíční odměny panu místostarostovi Mgr. Radku Dostálovi a místostarostovi
Ing. Jiřímu Haspeklovi za získané dotace pro město za rok 2021 (souhlasilo 17 přítomných zastupitelů,
3 se zdrželi hlasování)
T: 31.1.2022
Z: Ing. Marek Mařík
b.

2.

Usnesení č. 117/5Z/2021
Vyúčtování 2. částky dotace z FPSZC za rok 2021 - Volejbalový klub Benátky nad Jizerou z.s.
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Volejbalového klubu
Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 829.241,- Kč za rok 2021
2. schvaluje
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Volejbalového klubu
Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 829.241,- Kč za rok 2021 (souhlasilo 18 přítomných zastupitelů, 2 se zdrželi
hlasování)
T: 31.12.2021
Z: Ing. Marek Mařík
Usnesení č. 118/5Z/2021
Žádost o poskytnutí finanční dotace na sanaci vlhkého zdiva v budově sokolovny - Tělocvičná jednota Sokol
Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
žádost Tělocvičné jednoty Sokol Benátky nad Jizerou o poskytnutí finanční dotace ve výši 800.000,- Kč na
sanaci vlhkého zdiva v suterénu budovy sokolovny
2.

schvaluje
a. poskytnutí finanční účelové dotace Tělocvičné jednotě Sokol Benátky nad Jizerou, se sídlem Ladislava
Vágnera 87/17, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 48683442, ve výši 800.000,- Kč z rozpočtu města
na rok 2022 na sanaci vlhkého zdiva v budově sokolovny
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 15 přítomných zastupitelů, 5 se zdrželo hlasování)
T: 31.1.2022
Z: Ing. Marek Mařík

8) Interpelace zastupitelů
Jan Dibitanzl
 Srdečně zve všechny přítomné na charitativní koncert paní Renaty Drössler, který se uskuteční ve čtvrtek
16.12.2021 v zámeckém kostele Narození Panny Marie od 18:00 hodin. Koncert pořádá Správa městských lesů
ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou, vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude věnován Pavlu Boškovi
na nákup kompenzačních pomůcek.
PhDr. Karel Bendl – děkuje panu Dibitanzlovi za zmínění této akce. Je to jedna z mála kulturních akcí, která zrušena
nebyla. Audio záznam z této akce bude umístěn na webových stránkách města.
MUDr. Tomáš Závora
 Dotazuje se, zda je znám termín opravy mostu přes řeku Jizeru a přilehlé komunikace ke kruhovému objezdu.
Poukazuje na nutnost ohlídat kvalitu prací (kvalita povrchu komunikace a kanalizačních šachet).
PhDr. Karel Bendl – smlouva o dílo byla podepsána, staveniště bylo předáno a v současné době se čeká pouze na vhodné
klimatické podmínky. Ohlídání kvality stavebních prací je samozřejmostí.
 V návaznosti na zmiňovanou spolupráci města s Policií ČR se dočetl o plánovaném zlepšování kamerového
systému. Dotazuje se, v jakém smyslu má tuto informaci chápat.
PhDr. Karel Bendl – městský kamerový systém v současné době funguje. Na základě nespokojenosti se stávající firmou,
která kamerový systém spravuje, byla pro spolupráci oslovena jiná firma. V současné době je řešeno vylepšování, úprava
a nastavení stávajících digitálních technologií a jejich vzájemné propojení. V nočních hodinách je kamerový systém
obsluhován zaměstnanci města, v denním čase je pod kontrolou místního oddělení Policie ČR.
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Luboš Poluha
 Děkuje za umístění nového vyhřívaného zrcadla v zatáčce v ulici Podolecká a prořezání zeleně.
PhDr. Karel Bendl – doplňuje, že město koupilo v ulici Podolecká do svého majetku dům čp. 149, který je určen
k demolici. Po získání demoličního výměru, bude při nejbližší možné příležitosti přistoupeno k demolici tohoto objektu,
což by mělo vést ke zlepšení dopravní situace v této lokalitě.
 Dále děkuje za odstranění většího počtu vraků z území města.
 Dotazuje se na územní studii řešení křižovatky Na Burse.
PhDr. Karel Bendl – studie byla předána městu a je k nahlédnutí na městském úřadě, na odboru Správy majetku a rozvoje
města.
Bc. Miroslav Kochman (vedoucí odboru Správy majetku a rozvoje města) – uzemní studie je taktéž zveřejněna na
webových stránkách města v sekci Strategické dokumenty.
 Dále se dotazuje na jednání s majiteli objektu bývalé Sladovny, manželi Horčicovými.
PhDr. Karel Bendl – jednání s manželi Horčicovými bylo iniciováno a uskutečněno. Majitelé byli upozorněni na současný
stav a na velké množství stížností, co se týče chování obyvatel objektu. Město si je vědomo současného stavu, ale bohužel
mnoho možností řešení nemá a to především z důvodu, že objekt je v soukromém vlastnictví. Na jednání byl ze strany
vedení města vznesen dotaz na možný prodej celého objektu do majetku města. K tomuto návrhu se však manželé
Horčicovi konkrétně nevyjádřili. K řešení celé situace by mohla pomoci studie k záměru výstavbu rezidenčního bydlení
s obchody a službami. Zda bude tento projekt realizován, bude záležet na rozhodnutí vlastníků objektu.
Jan Dibitanzl – k danému tématu doplňuje, že např. u prodejny Penny Market poškozují obyvatelé Sladovny (děti)
zaparkované automobily skákáním ze zdi na kapoty.
PhDr. Karel Bendl – doufáme, že se situaci podaří ve spolupráci s bezpečnostní agenturou a Policií ČR alespoň z části
eliminovat.
Jana Vetešníková – dotazuje se v souvislosti s probíraným tématem, zda má vedení města nějaké informace k prodeji
objektu bývalého JZD v městské části Obodř. Dle získaných informací byl objekt prodán, ale záměr kupujícího není znám.
Dále se dotazuje na využití domu čp. 148, ulice U Cukrovaru.
PhDr. Karel Bendl – vedení města má pouze informace, že došlo k prodeji uvedeného objektu (bývalé JZD).
Mgr. Radek Dostál – objekt (bývalé JZD) je dle získaných informací prodán i s pozemkem přiléhajícím ke komunikaci,
která je v územním plánu určená na bydlení v rodinných domech. Lze tedy předpokládat, že na jiné účely nebudou
nemovitosti využity.
Ing. Marek Mařík – co se týče domu čp. 148 v ulici U Cukrovaru, proběhlo minulý týden jednání s vlastníkem této
nemovitosti. Na poslední z bytů je v současné době uvalena exekuce, kterou chtějí vykoupit. Jejich záměrem je využití
objektu k bydlení. Vedení města bude s vlastníky nadále jednat. Prozatím bylo domluveno, že zašlou koncept svého
záměru.
Jana Vetešníková
 Dotazuje se na bližší informace ohledně jednání s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.
PhDr. Karel Bendl – první jednání proběhlo z popudu záchranné služby. Město tento krok kvitovalo a snažilo se vyjít
vstříc. K tomuto účelu bylo zvažováno nabídnutí prostor garáží v objektu Polikliniky. Tyto prostory však byly na základě
jednání na místě a stanovených standardů a určitých parametrů vyhodnoceny jako nevhodné. V současné době je
zvažována možnost přístavby k tomuto objektu k jeho zadní části ke stávajícím garážím, případně výstavby samostatného
objektu. Nadále budou probíhat jednání ohledně hledání řešení jak po stavební, tak po technické stránce. Pro uvedený
záměr bude zadáno zpracování projektové dokumentace a hledání vhodného dotačního titulu, případně jiných finančních
zdrojů (Středočeský kraj).
 Dotazuje se ředitele Správy sportovních zařízení, pana Mgr. Martina Nováka, na nová pravidla a úpravu cen
vstupného na zimní stadion během veřejného bruslení. Doprovod na veřejné bruslení platí stejnou částku jako
bruslící a nesmí pobývat po dobu bruslení na střídačce. Vzhledem k tomu, že vymezený prostor pro začátečníky
je na druhé straně stadionu, je obtížné na děti dohlédnout. Není zvažováno snížení vstupného, případně vstup
zdarma pro osoby, které pouze bruslící doprovází a možnost zůstat jako doprovod na střídačce, případně vymezit
prostor pro začátečníky na druhé straně ledové plochy? Dále se dotazuje, zda není zvažováno navýšení počtu
hodin veřejného bruslení.
Mgr. Martin Novák (ředitel Správy sportovních zařízení) – bruslení pro veřejnost probíhá v sezóně prakticky každý víkend
a každý prázdninový den. Přičemž doba veřejného bruslení byla o víkendech navýšena na 1,5 hodiny (původně 1 hodina).
Další navýšení počtu hodin není vzhledem k vytíženosti ledové plochy možné (hokejové zápasy, tréninky hokejového
oddílu, trénink oddílu rychlobruslení). O snižování cen doprovodu bruslících se neuvažuje. Jednak vzhledem k nárůstu
cen energií a taktéž s ohledem na znečišťování prostor okolí ledové plochy nebruslícími. Co se týče vymezené plochy pro
začínající bruslaře, tento prostor není možné přesunout na druhý konec ledové plochy a to z důvodu, že historicky je to
nastaveno právě takto a především technicky to není možné. Na veřejné bruslení je nově připravováno poskytnutí šaten a
otevření střídačky.
 Informuje přítomné, že se prostřednictvím sociálních sítí dotazovala občanů města na návrhy na zlepšení
fungování systému letního koupaliště. Jedním z mnoha návrhů bylo navýšení počtu hodin kondičního plavání a
to zejména ve večerních hodinách. Dále se dotazuje na čipový systém v areálu koupaliště. Zda není zvažováno
zrušení tohoto systému a zda je možný vstup do areálu koupaliště pouze za účelem občerstvení?
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Mgr. Martin Novák (ředitel Správy sportovních zařízení) – kondiční plavání je stanoveno v sezóně vždy ráno a to od 7.00
do 8.00 hodin za každého počasí. Na příští rok je zvažováno navýšení počtu hodin kondičního plávání i v pozdějších
hodinách a to konkrétně v čase od 19.00 do 20.00 hodin, ovšem pouze v případě příznivého počasí. Pozdější čas není
bohužel vzhledem k následnému zajištění úklidu a zavření areálu možný. Vzhledem k tomu, že areál letního koupaliště byl
nově otevřen tuto sezónu, dá se říci, že jeho provoz byl zkušební. Vstup do areálu koupaliště je primárně pro koupající se
osoby, a proto není možné vstup pouze za účelem občerstvení.
9) Náměty a připomínky občanů
RNDr. Milan Procházka
 Velice kvituje, že i v době covidové bylo realizováno množství investičních akcí a taktéž, že se počítá i
s bohatým investičním programem v příštím roce. Je dobré, že demolice domu čp. 149 v Podolecké ulici bude
realizována v době, kdy bude kvůli rekonstrukci mostu přes řeku Jizeru provoz v této ulici omezen. V rozpočtu
města však neobjevil konkrétní částku na tuto akci.
Ing. Jiří Janda – v rozpočtu města částka na demolici výše uvedeného objektu zahrnuta je, není však konkrétně
pojmenována a není uvedena jako samostatná částka. Jedná se o částku ve výši cca 1,5 mil. Kč.
 Dočetl se, že definitivní řešení náměstí Na Burse a návazných komunikací bude realizováno až v roce 2023. Zdá
se tedy, že celá řada souvisejících městských investic do chodníků, veřejných osvětlení atd. se bude z roku 2022
přesouvat do roku 2023.
PhDr. Karel Bendl – rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, která je součástí výše zmíněného velkého projektu,
bude v rámci této akce realizována. Nicméně v současné době je akce ve fázi projektování a do rozpočtu města ještě
nejsou investice zahrnuty. Ale např. chodník na Pražské ulici byl již zrekonstruován včetně veřejného osvětlení v úseku
od komplexu obchodů pana Merhauta k ulici Boženy Němcové a v příštím roce bude rekonstrukce pokračovat na protější
straně. Město má kromě plánovaných (vyvolaných) investic v rámci rekonstrukce náměstí Na Burse taktéž v plánu na
příští rok další rekonstrukce ulic a chodníků např. ulice Jana z Dražic, Pod Remízkem, Letní Stadion, trojúhelník v ulici
Spojovací.
Ing. Jiří Janda – řada investic se přesouvá z roku 2021 do roku 2022 (např. veřejné osvětlení v ulici Bratří Bendů). Na
zasedání Finančního výboru bylo jednáno také o tom, zda je město schopno proinvestovat rozpočtovanou částku, která je
pro rok 2022 ve výši cca 109 mil. Kč.
 Oceňuje, že z ulic města jsou odstraňovány vraky automobilů. Upozorňuje na dlouhodobě odstavený automobil
na Pražské ulici naproti drogerii TETA, který nemá registrační značku.
Bc. Miroslav Kochman (vedoucí odboru Správy majetku a rozvoje města) – jedná se o majetek leasingové společnosti.
V současné době se zjišťuje vlastník vozidla a nadále bude postupováno standardním způsobem řešení. V rámci této
problematiky informuje přítomné, že probíhá jednání s majiteli jednoho pozemku v Průmyslové zóně, kteří zde chtějí
vybudovat odstavné parkoviště pro kamiony, o možnosti zřízení odstavného místa pro odstraněné vraky z ulic města, které
by zde mohly být umístěny do vyřešení jejich likvidace.
 Dotazuje se, zda by nebylo možné přemístit lampu veřejného osvětlení u ordinace MUDr. Karena ve Kbele,
která stále nesvítí do městské části Kbel za účelem nasvětlení prostoru podzemních kontejnerů u návsi, tak jak
již navrhoval cca před rokem. Tento prostor stále není dostatečně osvětlen.
Ing. Marek Mařík – přemístění lampy VO kvůli nasvětlení uvedeného prostoru je nákladné. Bylo domluveno, že prostor
bude nasvícen jiným způsobem.
Antonín Cekota ml. (ředitel Technických služeb města) – považuje současné nasvícení uvedeného prostoru za dostačující.
Vyřešit lze stejným osvětlením jako je v Pickově ulici, nicméně považuje toto řešení za neekonomické.
 Vzhledem k tomu, že je město Benátky nad Jizerou zapojeno do systému PID, bude pravděpodobně velké
množství cestujících využívat naše město jako přestupní místo. Cestující zde budou nechávat své automobily a
dál budou pokračovat hromadnou dopravou. Předkládá tedy k zamyšlení námět na vybudování dalších
parkovacích míst.
Mgr. Radek Dostál (místostarosta města) – domnívá se, že parkovacích míst je např. v sídlišti dostatek. Systém parkování
u autobusových zastávek by měla řešit zastavovací studie u panelových domů a další parkovací místa by řešila studie
rezidenčního bydlení ve Sladovně. V současné době ale není o vybudování nových parkovacích míst uvažováno.
Paní Knížová
 Velice děkuje jménem Tělovýchovné jednoty Sokol Benátky nad Jizerou za schválení dotace na sanaci zdiva
v suterénu budovy Sokolovny. Ubezpečuje přítomné, že se TJ Sokol Benátky nad Jizerou snaží získat dotace i
od jiných institucí. Pro zajímavost uvádí, že v současné době je v sokole registrováno 160 dětí ve věku 3 – 20
let.
Pan Vosátka
 Upřesňuje informace podané k možnému vybudování ZZS v našem městě. V průběhu dnešního jednání bylo
zmíněno, že tu dříve záchranná služba měla sídlo. V Benátkách nad Jizerou ale dle jeho sdělení byla pouze
pohotovost, nikoli záchranná služba. V minulosti se uvažovalo o jejím zřízení, nicméně nakonec bylo její sídlo
vybudováno v Lysé nad Labem.
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Jaroslav Souček
 Dotazuje se za spolek Občané Dražic na využití domu čp. 68 v městské části Dražice. V současné době je ke
stávajícímu domu budována přístavba.
Karel Dvořák (vedoucí odboru Výstavby a územního plánování) – na přístavbu tohoto domu je vydáno stavební povolení.
Dle projektové dokumentace by zde mělo být školící zařízení. V případě zájmu je projektová dokumentace k nahlédnutí
na odboru Výstavby a územního plánování.
 Za výše zmíněný spolek a dále za spolek Sboru dobrovolných hasičů Dražice děkuje za podporu a vstřícnou
spolupráci a přeje všem klidné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví.
10) Různé, závěr
Pan starosta popřál jménem vedení města všem přítomným krásné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce
především zdraví. Srdečně všechny přítomné zve na tradiční Novoroční ohňostroj, který se uskuteční 1.1.2022 od 19:00
hodin.
Jednání bylo ukončeno v 19:33 hodin.
Zapsala: Lucie Cachová
Zápis byl vyhotoven dne 22.12.2021

ověřovatel
Jan Dibitanzl

starosta města
PhDr. Karel Bendl
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