4. veřejné zasedání Zastupitelstva města

21.08.2013

Zápis
4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 21.08.2013 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 záležitosti
Interpelace zastupitelů
Náměty a připomínky občanů
Různé, závěr

1) Zahájení, seznámení s programem jednání
Čtvrté veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2013 zahájil starosta Jaroslav Král přivítáním všech přítomných.
Úvodem předložil zastupitelům města návrh programu tohoto jednání. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 19 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 19 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Mgr. Lukáš Nachtmann a PaedDr. Jana
Rejzlová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Karel Bláha a Jiří Rákosník.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo 19 přítomných zastupitelů.
3) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů).
Byla předložena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM – viz. usnesení číslo 72/4Z/2013.
4) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce připravované:
 Podpora cyklostezky v Benátkách – II. etapa – trasa vede přes dva pozemky, které jsou ve vlastnictví Hlavního
města Prahy a jsou dotčeny ochranným pásmem vodního zdroje. Správce tohoto vodního zdroje nám prozatím
nechce dát souhlas se stavbou. Budeme muset zřejmě vstoupit do jednání přímo s vedením Hlavního města
Prahy. Carborundum Electrite a.s. vzneslo námitky, bude se muset zvednout těleso cyklostezky, aby se zvýšila
protipovodňová hráz. Dalším problémem jsou i parcely, na kterých se nacházejí solární panely a vázne na nich
zástava vůči bance. Tyto pozemky zasahují do plánované trasy cyklostezky a je nutné získat od společnosti
Carborundum Electrite a.s. souhlas s pronájmem minimálně na 15 let.
 Revitalizace slepého ramene řeky Jizery – město obdrželo registrační list o přidělení dotace ve výši cca 30 mil.
Kč.
 Rekonstrukce ulice Františka Adámka – zpracovává se projektová dokumentace, se samotnou realizací se
počítá v příštím roce.
 Rekonstrukce ulice Mladská – je již dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, musí se ještě
podepsat dohoda s firmou ČEPRO o směně pozemků v okolí čerpací stanice.
 Výstavba krytého bazénu – při návštěvě bazénu ve městě Kdyně jsme konzultovali naší studii udržitelnosti
s ředitelem tohoto bazénu, který nám předložil skutečné náklady provozu tohoto bazénu za rok 2012. Na
základě toho bude naše studie dopracována a předložena na příštím Zastupitelstvu města k posouzení.
 Ve dnech 18. - 20.9.2013 se bude konat Valná hromada Svazu Měst a obcí ČR v Českých Budějovicích.

-1-

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města

21.08.2013

Investiční akce probíhající:
 Hotel Venezia – na zasedání Rady města byla schválena podoba nájemní smlouvy na tento hotel se společností
VENEZIA HOTEL s.r.o.. Budou zde ubytováni senioři z partnerských měst, kteří přijedou příští středu tj.
28.08.2013 na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného společenského sálu Záložna a na akci „Výstava
ručních prací seniorů ze spřátelených měst“.
 Jednání na Krajském úřadě – bylo domluveno, že předložíme k proplacení část nákladů za zpracování
projektové dokumentace na akci „II/272 Benátky – Zdětín“. Vícenáklady vzniklé při rekonstrukci ul. M.
Soumara nebudou našemu městu ze strany Krajského úřadu proplaceny. Středočeský kraj byl požádán o
spolupráci k vymáhání náhrady na projektantovi.
 Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy - stavební práce jsou téměř dokončeny a bylo požádáno o
kolaudaci.
 Rekonstrukce prostor bývalého finančního úřadu a stávajícího společenského sálu Záložna – stavební práce
jsou dokončeny, nyní probíhá vybavení nábytkem. Slavnostní otevření proběhne 28.08.2013 od 17:00 hodin
s tím, že do 18:00 hodin budou prostory otevřeny k prohlídce veřejnosti. Následně od 18:30 hodin proběhne
společenský večer seniorů z Benátek, Modry a Hustopečí.
 Byly započaty stavební práce na přístavbě objektu Polikliniky, práce by měly být dokončeny do konce dubna
2014.
 Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi – práce intenzivně probíhají, byla provedena výměna 40 ks
hlásičů městského rozhlasu a byla vyměněna zastaralá technika zajišťující hlášení městského rozhlasu.
 Protipovodňová opatření – vyskytly se komplikace v souvislosti s valem na dně řeky Jizery, pod kterým vede
kabel společnosti O2, který je nutné přeložit. Dne 15.08.2013 proběhla cvičná výstavba protipovodňové stěny.
 Čistící vůz bude městu dodán příští úterý tj. 27.08.2013.
 Zpevnění pochozích ploch na hřbitově ve Starých Benátkách - II. etapa – byla podepsána smlouva s firmou
pana Jiřího Tomana s tím, že cesty budou dokončeny do dušiček.
Investiční akce dokončené:
 Výměna povrchů v tenisové hale – dne 26.07.2013 došlo k předání hotového díla.
 Byl vybudován nový přechod pro chodce v ulici Dražická, který je určen speciálně pro mateřskou školku.
 Rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně ZŠ Pražská – stavební práce jsou dokončeny a prostory byly
předány škole k užívání.
Uskutečněná jednání:
 Náčelníkovi Městské policii Milovice byla předána finanční nabídka na zajištění služeb MP Milovice v našem
městě. Nyní bude záležet na vedení města Milovice, jestli bude tuto nabídku akceptovat.
Kulturní akce:
 14. – 17.08.2013 proběhl Kinematograf bratří Čadíků, na Husově náměstí
 28.08.2013 Slavnostní otevření společenského sálu Záložna a vernisáž Výstavy ručních prací seniorů
 28.09.2013 Burčákové slavnosti
 31.08.2013 Zámecké slavnosti
Partnerské zahraniční vztahy:
 Proběhly slavnosti „Ortskernfest“ v Rossdorfu, kterých se zúčastnila tříčlenná delegace našeho města ve
složení RNDr. Pavel Štifter, RNDr. Milan Procházka a Mgr. Lukáš Nachtmann.
5) Zpráva místostarosty
Informace:
 Památný kříž ze Kbela a zbylé kusy soch ze zámecké konírny, byly převezeny do lapidária v prostorách
zámku.
 Rekonstrukce podstavce sochy kojící Panny Marie v zámeckém parku – stavební práce jsou téměř před
dokončením.
 Rekonstrukce zvonů v kostele Narození panny Marie – byly schváleny finance na rekonstrukci těchto zvonů,
poté bylo ale zjištěno, že zvony nejsou v majetku města, ale jsou v majetku farnosti římskokatolické církve.
Arcibiskupství souhlasilo s darováním zvonů městu.
 Informační centrum v Mladé Boleslavi připravuje velký informační panel na Náměstí Míru. Město Benátky
nad Jizerou se tohoto projektu také zúčastní a dodává firmě Daruma podklady včetně dvou jazykových mutací
v anglickém a německém jazyce.
 Město Benátky nad Jizerou bude prezentováno na webovém portálu Seznam.cz v projektu Firmy.cz.
 Územní plán - dle vyjádření projektanta by měl být do konce roku zpracovaný.
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Doc. Irena Jůzová žádá o pronájem místnosti v budově „Krohy“ nad poštou za účelem pořádání výstavy vlastní
tvorby, historie „Krohy“ a skladu pro svoji potřebu.
V nejbližší době se začne pracovat na podobě stolního kalendáře s fotografiemi města na rok 2014.

6) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Výběrové řízení na ředitelku Městského centra komplexní péče – komisí byla vybrána paní Bc. Emílie Kalová,
která byla jmenována Radou města do funkce od 1.1.2014 s roční zkušební lhůtou.
 Firma Finanční poradenství s.r.o. předala městu zpracovanou analýzu možného sloučení příspěvkových
organizací města (Technické služby, Správa městských lesů a Správa sportovních zařízení). Tato analýza bude
podstoupena k posouzení Kontrolnímu a Finančnímu výboru.
7) Majetkové a organizační záležitosti
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 Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou s omezeným
rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
72/4Z/2013 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednalo
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 38 - 45/3Z/2013, 48 - 50/3Z/2013, 52/3Z/2013, 53/3Z/2013, 55/3Z/2013,
56/3Z/2013, 58 - 71/3Z/2013
3. prodlužuje termíny plnění ¨
u usnesení číslo 114/5Z/2011 T: 31.12.2013
u usnesení číslo 138/6Z/2011 T: 31.12.2013
u usnesení číslo 14/1Z/2013 T: 30.09.2013
4. revokuje
usnesení číslo 125/5Z/2011 - mění se bod č. 1, písmeno a) a písmeno b) následně:
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic
ČR do majetku Města Benátky nad Jizerou. Na těchto pozemcích jsou umístěny stavby ve vlastnictví města.
Jedná se o tyto pozemky:
a) p.č. 113/6 o výměře 18 m2, p.č. 123/2 o výměře 326 m2, st.p.č. 124 o výměře 83 m2, st.p.č. 125/1 o výměře
89 m2, st.p.č. 129/1 o výměře 68 m2 a p.č. 917/1 o výměře 5675 m2 vše v k.ú. Staré Benátky
b)Pozemky p.č. 6/1 o výměře 179 m2 , p.č. 6/6 o výměře 2348 m2 , p.č. 6/8 o výměře 72 m2 , p.č. 6/10 o výměře
452 m2 , p.č. 420/77 o výměře 1859 m2 , p.č. 67/7 o výměře 7 m2 , p.č. 67/8 o výměře 9 m2 , p.č. 69/10 o
výměře 85 m2 , p.č. 69/11 o výměře 466 m2 , p.č. 69/12 o výměře 13 m2 , p.č. 69/13 o výměře 27 m2 , p.č.
839/12 o výměře 268 m2 a p.č. 839/14 o výměře 749 m2 , všechny pozemky v k.ú. Kbel (souhlasilo 19
přítomných zastupitelů).
73/4Z/2013 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-7.2013
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za 1.- 7. měsíc roku 2013
74/4Z/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 582/1 v k.ú. Staré Benátky (kabelové vedení NN) ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 582/1 v k.ú. Staré Benátky na
akci "IE-12-6004563/VB1 Benátky nad Jizerou - přípojka NN pro novostavbu bytového domu čp. 752, ulice
Pražská"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku č. 582/1 v k.ú. Staré Benátky na akci "IE-12-6004563/VB1 Benátky nad Jizerou přípojka NN pro novostavbu bytového doma čp. 752, ulice Pražská" za jednorázovou finanční náhradu ve výši
1.561,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2013
Z: Marek Mařík
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75/4Z/2013 Zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. - advokátní
kancelář Hrudka & Partneři
ZM
1. schvaluje
nepeněžitý vklad města Benátky nad Jizerou, jehož předmětem jsou kanalizační stoka o délce 43,2 m v ulici
Smetanova, vodovodní řad délky 172 m a kanalizace délky 146,5 m v lokalitě 6 rodinných domů v ulici
Pickova, vše ve městě Benátky nad Jizerou tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném
společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4400-12-2013 s tím, že částka, kterou se nepeněžitý vklad
oceňuje činí 1.641.600,- Kč
2. souhlasí
s jeho vložením do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ 463 56
983, se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 1.157
kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., znějících na jméno, o
jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem
1.418,80 Kč
3. pověřuje
pana Jaroslava Krále, starostu města k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o
upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vkladu, protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále
k převzetí nově vydaných akcií společnosti (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2013
Z: Jaroslav Král
76/4Z/2013 Výkupy pozemků pro akci "Revitalizace nivy řeky Jizery"
ZM
1. projednalo
návrh kupních smluv na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou" od soukromých
vlastníků pozemků v celkové výši 2.085,240,-Kč
2. bere na vědomí
stanovisko Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je projekt revitalizace podpořen z Operačního
programu životního prostředí, v rámci něhož jsme získali podporu 100% dotace na výkupy pozemků. Nyní
jsou uzavřeny smlouvy budoucí kupní a jelikož je projekt schválen k financování musíme získat stavební
povolení, ke kterému je nutné pozemky vykoupit. Podrobný rozpis je uveden v tabulce v příloze. Jelikož jsme
se zavázali za prodávající zaplatit daň z převodu nemovitosti, je nutné také schválit tuto skutečnost. Podrobná
tabulka s výpočtem daně je uvedena v příloze.
3. souhlasí
a. s koupí pozemku č. 254/3 o výměře 1355 m2, pozemku č. 254/1 o výměře 4643 m2, pozemku č.
332/2 o výměře 326 m2, pozemku č. 930 o výměře 290 m2, pozemku č. 251/3 o výměře 37 m2 vše v
k. ú. Nové Benátky od paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, za cenu ve výši 40,- Kč/m2 při celkové
výměře 6 651 m2
b. s koupí pozemku č. 1128 o výměře 1 687 m2 v k. ú. Kbel od pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, za
cenu ve výši 40,- Kč/m2
c. s koupí pozemku č. 1121 o výměře 5 469 m2 v k. ú. Kbel, od paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, za
cenu ve výši 40,- Kč/m2
d. s koupí pozemku č. 1120 o výměře 8 837 m2 v k. ú. Kbel od paní xxxxxxxx (1/2 podíl), bytem
xxxxxxxx a od pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, za cenu ve výši 40,- Kč/m2
e. s koupí pozemku č. 1106 o výměře 18 502 m2 v k. ú. Kbel od paní xxxxxxxx (podíl 1/3), bytem
xxxxxxxx, od pana xxxxxxxx (podíl 1/3), bytem xxxxxxxx, od pana xxxxxxxx (podíl 1/3), bytem
xxxxxxxx, za cenu ve výši 40,- Kč/m2
f. s koupí pozemku č. 1122 o výměře 4 807 m2 v k. ú. Kbel od pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, za
cenu ve výši 40,- Kč/m2
g. s koupí pozemku č. 1124 o výměře 4 466 m2 v k. ú. Kbel od pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, za
cenu ve výsi 40,- Kč/m2
4. souhlasí
s úhradou daně z převodu nemovitosti a úhradou nákladů řízení za všechny smlouvy ve výši 124 405,60,-Kč
5. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených Kupních smluv (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
Z: Ing. Alena Kratochvílová

T: 30.9.2013
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77/4Z/2013 Závěrečná zpráva o realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za rok 2013 - Semiramis
o.s.
ZM
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 30. června roku 2013
78/4Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost,
nepobírá důchod, není zaměstnán, nebyl nalezen exekučně postižitelný majetek, který by bylo možné použít na
úhradu pohledávky oprávněného. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením
exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2013
Z: Marek Mařík
79/4Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost,
nepobírá důchod, není zaměstnán. Dle sdělení FÚ v Mladé Boleslavi povinný daňové přiznání k DPFO a DS
nepodává. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na
exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2013
Z: Marek Mařík
80/4Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost,
nepobírá důchod, není zaměstnán. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením
exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2013
Z: Marek Mařík
81/4Z/2013 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 - návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města Benátky nad
Jizerou č. 1/2011 o místních poplatcích
ZM
1. projednalo
předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č. 2/2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. /2011 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 1/2013
2.

souhlasí
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č. 2/2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 1/2011 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 1/2013 (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2013
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82/4Z/2013 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby "Rozšíření
kogenerační jednotky na skládce Benátky nad Jizerou" - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
ZM ¨
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemcích č. 5087/3, č. 5083/4 a č. 5106 v k.ú. Staré Benátky a právo provést
stavbu "Rozšíření kogenerační jednotky na skládce Benátky nad Jizerou"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích č. 5087/3, č. 5083/4 a č. 5106 v k.ú. Staré Benátky za
jednorázovou náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH a právo provést stavbu "Rozšíření kogenerační jednotky na
skládce Benátky nad Jizerou"
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů).
T: 30.9.2013
Z: Marek Mařík
83/4Z/2013 Rozšíření svozu BRKO ve městě
ZM
1. projednalo
a. vyhodnocení zkušebního svozu biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu (BRKO), který
probíhal v 17-ti ulicích města v období od 23.4. do 31.7.2013 prostřednictvím firmy AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
b. nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rozšíření plošného svozu (BRKO) v celém
městě od 1.9.2013 s tím, že poskytne bionádoby zdarma
2. souhlasí
a. s rozšířením plošného svozu (BRKO) v celém městě od 1.9. do 31.12.2013 s tím, že cena za tunu
biodpadu bude činit 1.552,- Kč (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
b. na základě opčního práva uvedeného ve smlouvě o dílo na zajištění Kompletního zabezpečení
odpadového hospodářství a komunálních služeb na území města Benátky n. Jiz. mezi Městem
Benátky n. Jiz. a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ze dne 27.10.2011 s vypsáním
výběrového řízení tzv. jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona o veřejných zakázkách, na zajištění
svozu BRKO ve městě na období od 1.1.2014 do 31.12.2021 (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů).
T: 31.12.2013
Z: Ing. Alena Kratochvílová
84/4Z/2013 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1123 v k.ú. Kbel (plynárenské
zařízení) - RWE GasNet, s.r.o.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností RWE GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č.1123 v k.ú. Kbel
na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku č. 1123 v k. ú. Kbel na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery" za finanční
náhradu ve výši 10,- Kč/m2
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů).
T: 30.9.2013
Z: Marek Mařík
85/4Z/2013 Žádost o bezplatný pronájem Husova náměstí - Občanské sdružení Romano lav
ZM
1. projednalo
žádost pana Jozefa Hlucho-Horváta předsedy občanského sdružení Romano lav o bezplatný pronájem Husova
náměstí včetně stolů, lavic a elektrické energie za účelem pořádádní XI. ročníku akce "Benátecký Střevíc"
konaného dne 21.09.2013 od 12.00-20.00 hodin
2. souhlasí
s bezplatným pronájmem Husova náměstí včetně stolů, lavic a elektrické energie za účelem pořádání XI.
ročníku akce "Benátecký Střevíc" konaného dne 21.09.2013 od 12.00-20.00 hodin s tím, že po skončení akce
bude uvedeno náměstí do původního stavu (souhlasilo 19 přítomných radních)
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T: 15.9.2013

8) Interpelace zastupitelů
MUDr. Tomáš Závora
 Dotazuje se na kříž ze Kbela, který byl uložen do lapidária, zda se na jeho místo umístí jiná památka, nebo
zůstane toto místo prázdné.
RNDr. P. Štifter – na obnovu tohoto kříže by se musela uvolnit částka cca 1 mil. Kč, tudíž zatím zůstane toto místo
prázdné.
J. Král – máme ve městě spoustu poničených soch a je potřeba jich zachránit co nejvíce, ale je otázka za jakou cenu.
Myslím si, že jako město máme plno ostatních kulturních památek a pečujeme o ně.
 Podává informace o cyklistickém pruhu na komunikaci do Kbela, který je pouze jednosměrný, ale cyklisté
jezdí v obou směrech.
 Upozorňuje, že v případě souhlasu se záměrem Doc. Ireny Jůzové, bude muset dojít k velkým stavebním
úpravám budovy „Krohy“.
J. Král – o tomto záměru se zatím pouze jedná.
Karel Bláha
 Upozorňuje, že na křižovatce Na Burse před hostincem „U Samce“ je dopravní značení pouze vodorovné a
řidiči, kteří nejsou zdejší jsou zmatení a jezdí přes toto značení do protisměru.
 Dále informuje, že protipovodňová zeď v blízkosti společnosti Carborundum Electrite a.s., nemá požadované
parametry.
MUDr. Květoslava Cyrany
 Informuje, že by bylo potřeba umístit odpadkový koš na Husově náměstí u hotelu Koruna.
Mgr. R. Dostál – je potřeba všechny koše opravit a zkontrolovat jejich stav, protože několik z nich je již děravých.
9) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
 Podporuje a souhlasí s projektem svozu bioodpadů ve městě.
 Dotazuje se, zdali by hlasatelka městského rozhlasu mohla mluvit pomaleji.
Miroslav Hájek
 Podporuje projekt služby Městské Policie z Milovic v našem městě. Mnoho občanů si stěžuje na hluk ve
večerních hodinách a tímto by se to mohlo vyřešit.
 Na jaře byl vykácen pravý břeh v Pickově ulici a dotazuje se, jestli bude kácení realizováno i na podzim.
J. Král – tento břeh je v majetku Středočeského kraje a město nemá na pravidelnou údržbu tohoto břehu finanční
prostředky.
Pan Smrčka
 Upozorňuje, že v Olšinách jsou cesty téměř zarostlé a jsou špatně průchozí.
J. Král – tento problém bude vyřešen výstavbou II. etapy cyklostezky.
10) Různé, závěr
Jednání ukončeno v 19.45 hodin.
Zapsala: Lucie Krátká
Karel Bláha
ověřovatel

Jiří Rákosník
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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