2. veřejné zasedání Zastupitelstva města

09.06.2011

Zápis
2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 09.06.2011 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přivítání, seznámení s programem
Určení ověřovatelů, návrhové komise
Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zpráva starosty města
Zpráva místostarosty
Zpráva tajemníka městského úřadu
Majetkové a organizační záleţitosti
Interpelace zastupitelů
Náměty a připomínky občanů
Různé, slavnostní závěr

1) Zahájení, seznámení s programem jednání
Druhé veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2011 zahájil starosta Jaroslav Král přivítáním všech přítomných.
Úvodem předloţil zastupitelům města návrh programu tohoto jednání. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 20 zastupitelů.
S navrţeným programem zasedání souhlasilo 20 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrţeni a přítomnými zastupiteli schváleni RNDr. Milan Procházka, Antonín Soumar.
Za ověřovatele zápisu byli navrţeni a přítomnými zastupiteli schváleni Jiří Lhoťan, Václav Klomínek.
S navrţenými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo 20 přítomných zastupitelů.
3) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů).
Byla předloţena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM 2009, 2010 a 2011 – viz. usnesení číslo 32/2Z/2011.
4) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce ukončené:
Azylový dům pro ţeny a matky s dětmi – stavební práce na výstavbě nového domu byly kompletně
dokončeny. Bylo vysloveno poděkování MUDr. Cyrany za iniciativu spojenou s umístěním nových klientů do
tohoto zařízení, především slečny Věry Justové (zajištění lékařských vyšetření k posouzení zdravotního stavu).
V této souvislosti bylo taktéţ vysloveno poděkování pracovnicím sociálního odboru MěÚ. V současné době je
vytvořen návrh kritérií pro přijímání do AD a řád zařízení. Tímto krokem bude vyřešena současná situace
s prostory „Na Plajchu“, které budou v příštím roce zrekonstruovány a budou slouţit potřebám ZŠ Husovo
náměstí.
Dostavba chodníku ve Vaněčkově ulici – stavební práce na výstavbě nového chodníku ve Vaněčkově ulici
byly v současné době dokončeny.
Investiční akce probíhající:
Půdní vestavba v ZŠ Husovo náměstí – prostory nové půdní vestavby v ZŠ Husovo náměstí jsou téměř
dokončeny. Prostory byly vybaveny novým školním nábytkem. Slavnostní otevření spojené s dnem otevřených
dveří bude uskutečněn dne 01.09.2011 při příleţitosti zahájení nového školního roku.
Oprava budovy čp. 50 (budova zdravotního střediska a Informačního centra) – firma Flavius s.r.o. Praha,
zajišťující tuto investiční akci, je v současné době v likvidaci. Město bude řešit otázku, zda proplatit poslední
fakturu za stavební práce, především z důvodu, ţe se zánikem firmy přijde o záruku v případě reklamace prací.
Přestavba a rekonstrukce bývalé věznice v areálu ZUŠ – ohledně havarijního stavu budovy a moţnosti
zbourání objektu bývalé věznice bylo jednáno s Ing. arch. Evou Vyletovou, ze Středočeského NPÚ.
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V současné době byl na objekt bývalé věznice vydán demoliční výměr. Demoliční práce budou zadány
odborné firmě. Z objektu budou zachovány pouze 2 stěny.
Revitalizace zámeckého parku – stavební práce na II. etapě revitalizace horní poloviny zámeckého parku byly
jiţ zahájeny dne 02.05.2011. Dne 02.06.2011 proběhl kontrolní den, kde byly řešeny některé záleţitosti
související s revitalizací jako např. vybudování jezírka v parku, vybudování zavlaţovacího systému atd.
V současné době je dokončována první sekce.
Oprava objektu „Kočárovny“ – jak jiţ bylo zmíněno na minulém zasedání, na opravu tohoto objektu byla na
základě výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější nabídka pana Dalibora Frňky, který navrhl některá
úsporná řešení statického zajištění objektu. Z tohoto důvodu bude sníţena celková cena na opravu a bude
předělána dokumentace.
Rekonstrukce ulice Soukalova – dne 08.06.2011proběhlo předání staveniště. Rekonstrukce bude zahájena
výměnou vodovodního řadu. Předpokládaný termín dokončení je konec měsíce října 2011.
Investiční akce připravované:
Rekonstrukce ulic Wolkerova, V Zahradách a Obodřecká – probíhá stavební řízení a příprava na vyhlášení
výběrového řízení, které pro město vykoná firma Developer CZ s.r.o., Liberec.
Propojení města s městskou částí Kbel – v nejbliţší době by měl být předloţen celkový rozpočet na propojení
města s městskou části Kbel, které je plánováno ulicí Pod Brdy.
S firmou ZETA s.r.o. Benátky byla podepsána smlouva na zpevnění povrchu v ulici Spojovací.
S panem Jiřím Tomanem byla podepsána smlouva na opravu místní komunikace v městské části Kbel.
Z důvodu nesouhlasu kynologického svazu, vlastníka pozemků dotčených výstavbou tzv. „Bezpečnostního
systému cyklostezek“, bude muset být předělána projektová dokumentace na tento projekt a zvýší se i náklady
na realizaci.
V současné době je dokončena projektová dokumentace na „City park“. Ţádost o přidělení dotace na tento
projekt se doplňuje.
Dne 30.05.2011 bylo jednání hodnotící komise v rámci výběrového řízení na vypracování projektové
dokumentace „Novostavba krytého bazénu“. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti ARKUS
ARCHITEKT STUDIO 2000, spol. s r.o.
Dále se zpracovává dokumentace na přístavbu Polikliniky.
Připravuje se také zpevnění hlavní cesty na hřbitově v Benátkách nad Jizerou II a o prázdninách bude
provedena rekonstrukce chodníků v MŠ Růţenka.
Probíhá výběrové řízení na akci „Zabezpečení odpadového hospodářství na území Města Benátky n. Jiz.".
O zadávací dokumentaci si prozatím poţádalo 5 společností.
Byla uzavřena mandátní smlouva s firmou eCENTRE, a.s. na zajištění výběrového řízení souvisejícího
s úsporou nákladů na elektrické energie prostřednictvím tzv. internetové aukce.
Informuje o připravovaném pilotním projektu na osvětlení měst (LED světla). Město Benátky bylo osloveno,
aby na tuto akci podalo ţádost o dotaci. Ţádost byla zpracována a podána.
Prozatím nebyla schválena dotace na koupi stánků pro farmářské trhy. Dle poţadavků Ministerstva ţivotního
prostředí byla ţádost doplněna a zaslána znovu.
Dne 01.02.2011 se od 9:00 hodin uskutečnilo na Městském úřadě v Benátkách nad Jizerou setkání krajských
členů Sdruţení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
K 31.05.2011 oficiálně zanikl Svazek obcí Dolního Pojizeří.
Partnerské zahraniční vztahy:
Byla podána zpráva ze sluţební cesty do partnerského města Rossdorf, která se uskutečnila ve dnech 13. –
15.05.2011. Za účelem slavnostního umístění schránky s naší prstí před radnicí v uvedeném městě.
V letošním roce uplyne 10 let od podpisu partnerské smlouvy se slovenským městem Modra a 15 let od
podpisu partnerské smlouvy s německým městem Reinsdorf.
Ve dnech 14. – 15.06.2011 bude uskutečněna sluţební zahraniční cesta do polského města Skarbimierz
ohledně moţnosti vytvoření partnerství z důvodu přípravy dětského mezinárodního muzikálového projektu ve
spolupráci se ZUŠ J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou.
Podává zprávu ze sluţební zahraniční cesty na Slovensko do partnerského města Modra, která se uskutečnila
ve dnech 25. a 26.05.2011. Během této cesty proběhlo setkání s primátorkou města, byla předána cena panu
Mirovi Dudovi za ocenění jeho vína (šampión) na „Ochutnávce vín 2011“ v Benátkách nad Jizerou. Dále bylo
jednáno o moţnosti uspořádání výstavy dvou umělců z Modry v Benátkách nad Jizerou. O této moţnosti
budou dále probíhat jednání. Z důvodu desátého výročí od uzavření partnerské smlouvy mezi městy Benátky
nad Jizerou a Modra bude v rámci vinobraní v Modre uspořádán program, kterého by se měla zúčastnit
delegace města Benátky a také někteří benátečtí umělci (především hudební skupiny).
Dne 6.6.2011 oslavil p. Jaroslav Novák, čestný občan města, významné ţivotní jubileum. K této příleţitosti by
bylo vhodné zaslat p. Novákovi dopis s gratulací a informovat ho, ţe byl navrţen na udělení státního
vyznamenání. Veškeré potřebné dokumenty k udělení státního vyznamenání byly dle poţadavků doloţeny.
Na základě návrhu Rady města byla na návštěvu města, spojenou s poděkováním, pozvána na 20.06.2011 ak.
mal. paní Helena Francová, která městu darovala obraz T. G. Masaryka.
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Informuje přítomné o nové provozní době lékárny Viola, která bude od 01.09.2011 otevřena do 17.00 hodin.
5) Zpráva místostarosty
Informace:
Informuje přítomné o zpracovaném upraveném návrhu zadání územního plánu města, který by měl být na
dnešním zasedání schválen.
V současné době probíhá proces schvalování dokumentu „Návrh Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje“. Město Benátky k tomuto dokumentu podalo své námitky. Celý dokument bude ještě schválen
Zastupitelstvem Středočeského kraje.
Informuje o jednání se správcem CHKO Kokořínsko, panem Ing. Pořízkem, ohledně moţnosti vyhlášení
národní přírodní památky v oblasti bývalého vojenského prostoru od Travin k Milovicím.
Byly dokončeny práce na vydání publikace Augustin Sedláček: „Historie Benátek a benáteckého panství“.
Publikace bude vydána v nákladu 600 ks za cenu ve výši 60.541,- Kč s DPH.
Lapidárium – prostory lapidária byly dokončeny. V současné době je připravována broţura s informacemi
o jednotlivých sochách, které jsou v lapidáriu umístěny.
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
Informace:
Město vypsalo nabídku na „Pronájem kiosku na ZS“ a nabídku na „Pronájem prostor bývalé trafiky na Husově
náměstí“. Po ukončení termínu podávání nabídek obdrţelo město 2 nabídky na nového nájemce kiosků na ZS.
Uvedené nabídky byly postoupeny řediteli SSZ panu Slivkovi, který vybere vhodného zájemce a své
stanovisko sdělí do dalšího jednání Rady města, které se uskuteční dne 21.06.2011. Na pronájem bývalé trafiky
na Husově náměstí nebyly podány ţádné nabídky.
Dále bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Referent právních záleţitostí
a pracovněprávních vztahů“. Podání nabídek končí 13.06.2011.
Podává informace o uskutečněných kontrolách na přezkum hospodaření města a na čerpání přidělených dotací.
Dále proběhly kontroly na volby a na Azylový dům na Podolecké ulici.
Ve dnech 25. – 28.08.2011 navštíví Benátky nad Jizerou pojízdné kino bratří Čadíků.
Fotbalový klub získal dotaci ve výši 3 mil. Kč na osvětlení hřiště s umělým trávníkem.
7) Majetkové a organizační záležitosti
viz. příloha - usnesení ze zasedání Zastupitelstva města 2011 (taktéţ internetová aplikace na stránkách http://mubenatkynj.tmapserver.cz/index.php - tato internetová aplikace je přístupná pouze zastupitelům města. Občané najdou
usnesení ze zasedání ZM na internetových stránkách města jako přílohu zápisu.
8) Interpelace zastupitelů
Ing. Jan Tichý
Navrhuje, umístit ve městě novou mapu cyklostezky.
J. Král – podnět bude předán Komisi pro vnější vztahy, informatiku a propagaci.
Ing. Zdeněk Plachý
Dotazuje se, zda je předseda Kontrolního výboru členem komise pro výběrová řízení, tak jako tomu bylo
v minulém volebním období.
J. Král – komise pro výběrová řízení je sloţena z 15 členů, kteří se průběţně výběrových řízení účastní. Mezi členy je
taktéţ předseda KV.
Mgr. Vladimír Němeček
Navrhuje umístit ve městě koše se sáčky na psí exkrementy.
A. Cekota (ředitel TS) – jiţ několikrát tyto koše byly po městě rozmístěny. Během krátké doby byly sáčky buď
rozházené, nebo odcizené.
M. Mařík – koše budou na zkoušku nainstalovány na Husově náměstí.
Jiří Lhoťan
Informuje o Běhu naděje, který se uskutečnil dne 04.06.2011. Tímto děkuje pracovníkům Technických sluţeb
města za bezchybnou pomoc, dále pracovnicím města a paní MUDr. Květoslavě Cyrany za zajištění
lékařského dozoru.
Jaroslav Král
Informuje přítomné o uskutečněném charitativním florbalovém turnaji, pořádaném redaktorem P. Petrem, který
se konal 03.06.2011ve prospěch handicapovaného benáteckého sportovce pana Viktora Uřídila. Při tomto
turnaji bylo vybráno téměř 20.000,- Kč, které byly p. Uřídilovi následně předány.
Dále vyjadřuje poděkování za uskutečnění Běhu naděje.
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Jan Dibitanzl
Informuje přítomné o vzniku nového ochotnického divadla.
9) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
Opakovaně poţaduje řešit parkování v ulici Podolecká, kde se v současné době opět situace výrazně zhoršuje.
Dotazuje se, zda je moţné kontrolovat vybírání poplatků za psy. Zda všichni majitelé mají psa nahlášeného
a zda můţeme zjistit, kolik jich ve skutečnosti ve městě je.
J. Král – pohledávky za poplatky za psy jsou, ale jména dluţníků nesmí být zveřejňovány.
M. Mařík – město plánuje vyhlášku, aby všichni psi byli čipováni. V současné době ale nejde zjistit skutečný počet psů
ve městě. Dále ještě bude vydána vyhláška, která bude vymezovat, kde se pes můţe volně pohybovat.
Dále poukazuje na špatný stav vstupních vrat na hřbitov v ulici Draţická a poukazuje na celkový horší stav
tohoto hřbitova ve srovnání se hřbitovem v Benátkách nad Jizerou II (zpevněná cesta, lepší stav hrobů).
A. Cekota (ředitel TS) – vstupní vrata budou opravena. Co se týče stavu hřbitova, z velké části je zapříčiněn tím, ţe
majitelé těch hrobů, které jsou v dezolátních stavech, nelze dohledat a bez jejich souhlasu hrob zrušit a zasahovat do něj
není moţné.
J. Král – o moţnostech oprav horního hřbitova se bude ještě jednat.
Antonín Cekota
Poţaduje řešit situaci v Benátkách nad Jizerou II ohledně rušení nočního klidu v souvislosti s provozem
restauračních zařízení.
J. Král – majitelé a provozovatelé těchto zařízení budou pozváni k jednání.
10) Různé, závěr
Na závěr pan starosta poděkoval všem za připomínky a ukončil jednání.
Jednání ukončeno ve 20:05 hodin.
Zapsala: Lucie Součková

Jiří Lhoťan
ověřovatel

Václav Klomínek
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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