6. veřejné zasedání Zastupitelstva města

17.12.2014

Zápis
6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 17.12.2014 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.
11.
12.

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

2) Zahájení, seznámení s programem jednání
Šesté veřejné zasedání, zároveň první veřejné zasedání po ustanovujícím zasedání v novém volebním období a v novém
složení zastupitelstva města v roce 2014, 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 22 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 22 zastupitelů.
3) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni MUDr. Tomáš Závora a Jana Vetešníková.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Mgr. Karel Bendl MBA, LL.M a Karel Bláha.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo přítomných 22 zastupitelů.
4) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů).
Byla předložena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM – viz. usnesení číslo 99/6/1Z/2014.
5) Zprávy starosty města
Informace:
 Navrhuje, aby v roce 2015 byla zachována stejná cenová hladina poplatků za služby a nájemného za bytové a
nebytové prostory ve městě.
Zastupitelstvo města – souhlasí se zachováním cenové hladiny poplatků za služby a nájemného za bytové a nebytové
prostory ve městě pro rok 2015 (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 nepřítomen)
 Bude zaktualizován Strategický a Komunitní plán, bude dopracován Protipovodňový plán a hlavně Havarijní
plán z důvodu rizika výpadku dodávky elektřiny tzv. „blackoutu“.
 Informuje, že v připravovaném programovém období evropských dotací 2014 – 2020 dochází oproti
programovému období 2007–2013 ke snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho
Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů).
Investiční akce připravované:
 Zhotovené projektové dokumentace:
 Rekonstrukce ulice Mladská – v současné době probíhá stavební řízení. Probíhají jednání se Středočeským
krajem o možnosti uzavření smlouvy o spolupráci při financování rekonstrukce této ulice.
 Rekonstrukce ulice U Cukrovaru a Dr. Nováka – byla nám přidělena dotace z ROPu Střední Čechy v rámci
akce „Rekonstrukce místních komunikací v Benátkách nad Jizerou“. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby, který bude znám v lednu 2015. Dokončení stavby musí být dle podmínek ROPu nejpozději do
30.06.2015.
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Informuje, že v nastávajícím roce bude provedena rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu, jelikož
stávající osvětlení neodpovídá předepsaným parametrům.
 Připravované dokumentace:
 Úpravy v mateřské škole Mateřídouška – během letních prázdnin budou provedeny stavební úpravy, po
jejichž dokončení bude potvrzena celková kapacita školky.
 Regenerace sídliště Na Burse – I. etapa – do této etapy spadá ulice Platanová a přilehlé komunikace
k panelovým domům.
 Rehabilitace Podzámeckého parku, Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou – propojení s městskou
částí Kbel, Revitalizace městské lokality „Zaměsto“, Výstavba parkoviště u polikliniky pro lékaře,
Propojení Benátek a městské části Dražice.
Investiční akce probíhající
 Revitalizace nivy řeky Jizery – díky příznivému počasí probíhají i nadále těžební práce firmou HOCHTIEF CZ
a. s. a firmou Rekomont, a. s., v letošním roce bude proinvestováno cca 6-8 mil. Kč. V současné době jsou práce
v jedné třetině. V letních měsících roku 2015 dojde k vybudování protihlukového valu a pláže.
 Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance – v první fázi proběhla výměna oken a dveří. Na jaře bude
zateplen celý objekt firmou Vanderlaan s.r.o.
 Zateplení multifunkčního centra (Hotel Venezia) – v měsíci prosinci začaly Technické služby vyklízet objekt
nižší budovy. Výběrové řízení na zateplení tohoto objektu vyhrála firma ZETA Benátky s.r.o. Bylo také vypsáno
výběrové řízení na přestavbu tohoto objektu, dne 09.12.2014 proběhlo otevírání obálek a dne 08.01.2015 se sejde
komise pro vyhodnocení nabídek.
Investiční akce dokončené:
 Zajištění skalního svahu v ulici Pod Remízkem a Pickova – od SFŽP v rámci Operačního programu Životního
prostředí jsme obdrželi oznámení, že od korekce ve výši 25% z poskytnuté dotace bylo upuštěno.
 Oprava chodníku od prodejny JIST k vodojemu (Dražická ulice) - II. etapa - dnes tj. 17.12.2014 byly dokončeny
práce s tím, že se bude pokračovat dle klimatických podmínek v příštím roce. V současné době je chodník na
pravé straně opraven od lokality Nad Vinicemi k ulici Žižkova.
 Rekonstrukce ulice Františka Adámka – výběrové řízení na rekonstrukci této ulice vyhrála firma ZETA
BENÁTKY s.r.o. a stavební práce by měly být zahájeny v jarních měsících příštího roku.
Uskutečněná jednání:
 Proběhlo jednání se starostou města Lysá nad Labem, panem Mgr. Jiřím Havelkou ohledně možné spolupráce v
oblasti zajištění služeb Městské policie v našem městě. Pan magistr Havelka je k celé záležitosti příznivě
nakloněn, nyní bude tento návrh projednán Zastupitelstvem města Lysá nad Labem. Po novém roce proběhne
jednání s ředitelem Městské policie Lysé nad Labem.
 Informuje, že společnost VaK a.s. byla přinucena zvýšit cenu vodného a stočného.
 Dále informuje, že na zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje byl schválen rozpočet na rok 2015, tento
rozpočet však není prorůstový.
6) Zpráva místostarosty
 Územní plán – díky novele stavebního zákona se prodloužilo vydání územního plánu. Pan Ing. arch. Pavel
Koubek ze společnosti Atelier UK-24 nám předložil dodatek ke Smlouvě o dílo na vypracování územního plánu.
Požádali jsme paní Šulcovou, pořizovatele Územního plánu z magistrátu města Mladá Boleslav, aby se k tomuto
dodatku vyjádřila. Rada města na svém zasedání dostane tento dodatek ke schválení.
 Oprava zvonů v zámeckém kostele Narození Panny Marie – již byly zavěšeny i dva historické zvony. Po kontrole
památkářů bylo zjištěno, že jeden zvon byl zavěšen špatně. Špatné zavěšení je potřeba opravit, ale pan Manoušek
na výzvy nereaguje.
 Informuje, že probíhá projekt QR kódů, kdy informační tabulky s těmito kódy budou připevněny na památky
v památkové zóně. Tento projekt zpracovává společnost Studio WINTER s.r.o.
7) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Školení zastupitelů – informuje, že bude objednáno školení pro zastupitele. Předpokládaný termín školení je
23.01.2015.
 Předkládá soupis příjmů v letošním roce ze sdílených daní, loterií a výherních hracích přístrojů.
 Informuje, že bezpečností agentura SAIZRO s.r.o., která působila v zámeckém areálu mění od 01.01.2015 své
působiště. I přesto bude i nadále zajišťovat každodenní odemykání a zamykání zámeckého areálu za cenu ve
výši 230,- Kč bez DPH/den.
 Dále informuje, že společnost Merhaut s.r.o., již zaplatila část pokuty ve výši 40.000,- Kč za nedodržení
podmínek ve smlouvě o prodeji pozemku.
 Tlumočí poděkování pana Dr. Milana Vaška za akci Zajištění skalního svahu v ulici Pod Remízkem a Pickova.
 Dále informuje, že jsme obdrželi kopii dopisu od Svazu měst a obcí, který byl zaslán na Ministerstvo vnitra,
v tomto dopise je požadováno navýšení platů zastupitelům měst.
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Dále informuje, že Rada města schválila na svém zasedání dne 28.11.2014 Směrnici o poskytování informací
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která má účinnost od 1.1.2015.

8) 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.
99/6/1Z/2014 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo: 93-98/5Z/2014
3. prodlužuje
termíny plnění u usnesení číslo:
131/6Z/2011 T: 30.6.2015
138/6Z/2011 T: 31.12.2015
36/2Z/2014 T: 30.06.2015
37/2Z/2014 T: 30:6.2015
4. ruší
usnesení číslo 73/3Z/2014
100/6/1Z/2014 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-11.2014
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za 1. - 11. měsíc roku 2014
101/6/1Z/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2014
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/2014 Města Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2014 Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
102/6/1Z/2014 Návrh rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2015
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtu Města Benátky nad Jizerou na rok 2015 - příjmy, výdaje
2. souhlasí
s předloženým návrhem rozpočtu Města Benátky nad Jizerou na rok 2015 - příjmy, výdaje ve výši
197,965.028,84 Kč (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
3. schvaluje
poskytnutí dotací, peněžitých a věčných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015, v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám jak jsou uvedeny v přílohách (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
103/6/1Z/2014 Pohledávky města Benátky nad Jizerou
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou za rok 2014
2. pověřuje
Finanční a Kontrolní výbor vytvořením pokynů (manuálu) k vymáhání a odepsání pohledávek na podrozvahové
účty (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 31.3.2015
Z: Jana Košťálová
104/6/1Z/2014 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích č. 839/1 a č. 456/1 v
k.ú. Kbel - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích č. 839/1
a č. 456/1 v k.ú. Kbel na akci "kabelové vedení NN - paní Jitka Mertinová"
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souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o uzavření budoucí 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 pozemcích č. 839/1 a č. 456/1 v k.ú. Kbel na akci "kabelové vedení
NN - paní Jitka Mertinová", za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.202,20 Kč s DPH
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 nepřítomen)
T: 31.1.2015
Z: Marek Mařík

105/6/1Z/2014 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 818/4 a č. 795/4 v k.ú. Nové Benátky
- ČEZ Distribuce a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 818/4 a č. 795/4
v k.ú. Nové Benátky na akci "Benátky nad Jizerou, kNN, p.č. 562/1, zahr. Duštír"
2. souhlasí
s uzavřením 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. 818/4 a č. 795/4 v k.ú. Nové Benátky na akci "Benátky nad Jizerou, kNN, p.č. 562/1, zahr. Duštír",
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 nepřítomen)
T: 31.1.2015
Z: Marek Mařík
106/6/1Z/2014 Vyúčtování dotace z FPSŽ za rok 2014 - HC Benátky nad Jizerou, SK Benátky nad Jizerou a VK
Karbo Benátky
ZM
1. bere na vědomí
a. předložené vyúčtování 2. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou
ve výši 600.000,- Kč za rok 2014
b. předložené vyúčtování 2. a 3. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života SK Benátky nad
Jizerou ve výši 300.000,- Kč za rok 2014
c. předložené vyúčtování 2. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve
výši 817.845,50 Kč za rok 2014
2. schvaluje
a. předložené vyúčtování 2. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou
ve výši 600.000,- Kč za rok 2014 (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 nepřítomen)
T: 31.1.2015
Z: Jana Košťálová
b. předložené vyúčtování 2. a 3. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života SK Benátky nad
Jizerou ve výši 300.000,- Kč za rok 2014 (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 nepřítomen)
T: 31.1.2015
Z: Jana Košťálová
c. předložené vyúčtování 2. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve
výši 817.845,50 Kč za rok 2014 (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 nepřítomen)
T: 31.1.2015
Z: Jana Košťálová
107/6/1Z/2014 Prodej pozemku č. 491 a 473 v k.ú. Obodř - uživatelé pozemků
ZM
1. projednalo
žádost uživatelů o prodej pozemků č. 491 o výměře 5.838 m² a č. 473 o výměře 1.247 m² v k.ú. Obodř z důvodu
dlouhodobého užívání, obstarávání a využívání výše uvedených pozemků
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který doporučuje odprodej částí těchto pozemků. Musí se ale
zadat vypracování geometrického plánu na jednotlivé části. Jedná se o neplodnou půdu, kterou si postupně
zúrodnili. Doporučujeme zohlednění při stanovení prodejní ceny. Není předpoklad, že město tyto pozemky
využije k jiným účelům
3. odkládá
výše uvedenou záležitost na další zasedání zastupitelstva města s tím, že bude stanovena odhadní cena a
podmínky prodeje (souhlasilo 18 přítomných radních, 4 se zdrželi)
T: 31.3.2015
Z: Ing. Alena Kratochvílová
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108/6/1Z/2014 Schválení přijetí dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení multifunkčního centra, č.p. 655, Benátky
nad Jizerou"
ZM
1. projednalo
ustanovení Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 26. 11. 2014 (identifikační
číslo EDS 115D222005402) na realizaci akce CZ.1.02/3.2.00/13.20681 „Zateplení multifunkčního centra, č.p.
655, Benátky nad Jizerou“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, vč. Podmínek poskytnutí dotace a
Technické a finanční přílohy, které jsou nedílnou součástí RoPD.
2. souhlasí
s textem Potvrzení o přijetí dotace: „Příjemce dotace – Město Benátky nad Jizerou – tímto potvrzuje, že obdržel
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 26. 12. 2014 (identifikační číslo EDS
115D222005402) na realizaci akce CZ.1.02/3.2.00/13.20681 „Zateplení multifunkčního centra, č.p. 655,
Benátky nad Jizerou“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, vč. dvou příloh (tj. Podmínky poskytnutí
dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, seznámil se s ním, vyslovuje s ním
souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm stanovených podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky,
které dle tohoto rozhodnutí měly být splněny před poskytnutím dotace, byly řádně splněny. V této souvislosti
příjemce dotace rovněž prohlašuje, že veškeré podklady a informace, které Státnímu fondu životního prostředí
ČR a Ministerstvu životního prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace byly pravdivé,
nezkreslené a úplné.“
3. schvaluje
přijetí dotace ve výši max. 2 748 379,00 Kč na realizaci akce CZ.1.02/3.2.00/13.20681, Zateplení multifunkčního
centra, č.p. 655, Benátky nad Jizerou, v rámci Operačního programu Životní prostředí (souhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
T: 31.1.2015
Z: Marek Mařík
109/6/1Z/2014 Návrh na zrušení věcného předkupního práva v katastru nemovitostí - xxxxxxxx
ZM
1. projednalo
návrh pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx, zastoupeného xxxxxxxx, advokátem na zrušení věcného
předkupního práva v katastru nemovitostí k pozemkové parcele č. 56 v k.ú. Nové Benátky
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy na zrušení věcného předkupního práva (článek 4, odstavec 2 Směnné smlouvy) v katastru
nemovitostí k pozemkové parcele č. 56 v k.ú. Nové Benátky s panem xxxxxxxx bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx z
důvodu pozbytí tohoto závazku s tím, že veškeré náklady s tím spojené budou uhrazeny panem xxxxxxxx
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 proti, 2 se zdrželi)
T: 31.1.2015
Z: Marek Mařík
110/6/1Z/2014 Smlouva o spolupráci "Propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE" na rok 2014 Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
ZM
1. projednalo
na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Družstevní závody
Dražice-strojírna s.r.o. ze dne 2.1.2013, jejímž předmětem je propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE,
předložený návrh rozdělení finančního příspěvku benáteckým spolkům na rok 2014
2. souhlasí
s předloženým návrhem rozdělení finančního příspěvku od firmy Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
benáteckým spolkům na rok 2014 (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 proti, 2 se zdrželi)
T: 31.1.2015
Z: Jana Košťálová

111/6/1Z/2014 Fond podpory společenského života Města Benátky nad Jizerou na rok 2014
ZM
1. projednalo
předložený návrh na dočerpání Fondu podpory společenského života Města Benátky nad Jizerou (FPSŽ) z
rozpočtu města na rok 2014
2. schvaluje
předložený návrh dočerpání Fondu podpory společenského života Města Benátky nad Jizerou z rozpočtu města
na rok 2014 (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 3 se zdrželi)
T: 31.1.2015
Z: Jana Košťálová
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112/6/1Z/2014 Žádost o vyjádření k vymáhání pohledávky dlužníka xxxxxxxx - JUDr. Petr Drábek
ZM
1. projednalo
sdělení JUDr. Petra Drábka, ohledně možnosti vymáhání pohledávky ve výši 1.600,- Kč dlužníka xxxxxxxx, dle
kterého vymáhání této pohledávky nebylo úspěšné a náklady v případě soudního řízení by předčily výši dlužné
částky. Pan JUDr. Drábek navrhuje pohledávku odepsat pohledávku jako nevymahatelnou
2. odkládá
výše uvedenou záležitost na další zasedání Zastupitelstva města
T: 31.3.2015
Z: Marek Mařík
113/6/1Z/2014 Kupní smlouva na koupi st.p.č. 1141 v k.ú. Nové Benátky v rámci akce "Protipovodňová opatření
Benátky nad Jizerou" - xxxxxxxx
ZM
1. projednalo
předložený návrh Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a paní xxxxxxx, jejímž předmětem je koupě
stavební parcely č. 1141 o výměře 4.934 m² v k.ú. Nové Benátky za cenu 80,- Kč/m2 tj. 394.720,- Kč
2. bere na vědomí
vyjádření odboru SMRM, dle kterého v průběhu projektu realizace projektu „Protipovodňová opatření Benátky
nad Jizerou“ (dále jen PPO) bylo smluvně dohodnuto, že po realizaci projektu budou části pozemků pod stavbou
geometricky odděleny (viz. příloha) a městem, na základě smluv budoucích kupních vykoupeny
Předkládáme první z návrhů kupních smluv PPO, jelikož se jedná vlastníka s největším počtem pozemků pod
stavbou (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx). Od paní xxxxxxxx je zároveň nutné vykoupit další navazující
pozemky pro výstavbu revitalizace nivy řeky Jizery, což není bez zápisu geometrického plánu (GP) PPO možné
(informace z katastru nemovitostí).
Smlouva na výkup pozemků pro revitalizaci byla již Zastupitelstvem města schválena. Bohužel nedošlo k zápisu
GP ze strany investora stavby PPO, kterým bylo Povodí Labe s.p., jak bylo dohodnuto a musíme si proto takto
pomoci sami.
3. souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx,
jejímž předmětem je koupě pozemku st.p.č. 1141 o výměře 4.934 m2 v k.ú. Nové Benátky za cenu 80,- Kč/m2
tj. 394.720,- Kč
4. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené kupní smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 31.1.2015
Z: Ing. Alena Kratochvílová
114/6/1Z/2014 Seznam dotací za rok 2014
ZM
1. bere na vědomí
předložený seznam dotací, které město získalo v roce 2014
2. projednalo
návrh na poskytnutí finančního daru panu starostovi a panu místostarostovi za získané dotace pro město v roce
2014 s tím, že tento seznam získaných dotací bude zveřejněn ve Zpravodaji Benátecka a na webových stránkách
města Benátky nad Jizerou
3. souhlasí
s poskytnutím finančního daru panu starostovi (ve výši 3x platu) a panu místostarostovi (ve výši 2x platu) za
získané dotace pro město v roce 2014 s tím, že tento seznam získaných dotací bude zveřejněn ve Zpravodaji
Benátecka a na webových stránkách města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů, 2 se
zdrželi z důvodu střetu zájmů)
T: 31.1.2015
Z: Marek Mařík

115/6/1Z/2014 Jmenování orgánů k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
PO a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2014
ZM
1. bere na vědomí
vyjádření Finančního výboru, který navrhuje tříčlenný orgán k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů
pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací města a účetní závěrky Města Benátky nad Jizerou
ve složení: Ing. Lubomír Abraham, Bc. Jan Mička a Petr Bílek
2. jmenuje
tříčlenný orgán k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací města a účetní závěrky Města Benátky nad Jizerou ve složení: Ing. Lubomír Abraham,
Bc. Jan Mička a Petr Bílek (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
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116/6/1Z/2014 Zápis č. 4/2014 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 4/2014 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 15.12.2014
117/6/1Z/2014 Zápis č. 3/2014 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2014 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 10.12.2014
118/6/1Z/2014 Změny způsobu jednání Zastupitelstva města - Mgr. Sylva Buriánová, Mgr. Marek Fajfr, Ph.D.
ZM
1. projednalo
předložené změny způsobu jednání Zastupitelstva města
2. souhlasí
- se zveřejněním jednacího řádu Zastupitelstva města na webových stránkách města
- se zřízením emailových adres jednotlivých zastupitelů ve formě příjmení@benatky.cz a zveřejněním těchto
adres na webových stránkách města
- se zveřejňováním programu jednání Zastupitelstva města v detailnější podobě
- s doplněním Jednacího řádu Zastupitelstva města v článku VII., odstavce 9. v následujícím znění: Délka prvního
diskusního příspěvku přihlášeného občana obce může být maximálně do 5 minut a k téže věci se může občan
obce vyjadřovat nanejvýše dvakrát s tím, že délka druhého diskusního příspěvku může být maximálně do 3 minut
- se zrušením tzv. pracovních jednání Zastupitelstva města
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
3. nesouhlasí
- se zveřejněním jednacího řádu Rady města na webových stránkách města
- s pravidelnou obměnou prostor pro konání Zastupitelstva města
(nesouhlasilo 20 přítomných zastupitelů, 2 se zdrželi)
119/6/1Z/2014 Žádost o poskytnutí půjčky na výměnu střešní krytiny - xxxxxxxx
ZM
1. projednala
žádost paní xxxxxxxx o poskytnutí půjčky ve výši 50.000,- Kč na výměnu střešní krytiny
2. souhlasí
s poskytnutím půjčky ve výši 50.000,- Kč paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx xxxxxxxx, na výměnu střešní
krytiny, za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky Fondu rozvoje bydlení(souhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
T: 31.1.2015
Z: Jana Košťálová
3. pověřuje
Radu města Benátky nad Jizerou předložením návrhu na rozšíření druhů půjček z Fondu rozvoje bydlení města
Benátky nad Jizerou (souhlasilo 22 přítomných radních)
T: 31.3.2015
Z: Jaroslav Král
120/6/1Z/2014 Jednací řád Zastupitelstva města (směrnice č. 2/2011) - dodatek č. 1
ZM
1. projednalo
návrh na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města v článku VII., odstavce 9. v následujícím znění:
- délka prvního diskusního příspěvku přihlášeného občana obce může být maximálně do 5 minut,
- k téže věci se může občan obce vyjadřovat nanejvýše dvakrát s tím, že délka druhého diskusního příspěvku
může být maximálně do 3 minut
2. souhlasí
s předloženým návrhem na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města v článku VII., odstavce 9. (souhlasilo
21 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel)
3. pověřuje
starostu a místostarostu města podpisem dodatku č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města s účinností od
1.1.2015
T: 1.1.2015
Z: Marek Mařík
9) Interpelace zastupitelů
Miroslav Hájek
 Dotazuje se, zda by bylo možné v pravé části ulice Dražická nad lokalitou Nad Vinicemi nechat vybudovat
chodník, aby občané nemuseli přecházet na druhou stranu.
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M. Mařík – v místě trasy tohoto chodníku je vybudováno odvodnění komunikace. Vybudování chodníku by bylo tudíž
náročné a bezúčelné, jelikož je pár metrů vedle přechod pro chodce.
Mgr. Vladimír Němeček
 Informuje, že v ulicích Lidická a Šnajdrova nefunguje městský rozhlas.
A. Cekota – v posledních týdnech se často provádějí zkoušky rozhlasu a ve výše zmíněných ulicích by měl rozhlas fungovat
bez problémů. Tato záležitost bude prověřena.
Jan Dibitanzl
 Dotazuje se, jak bude zajištěno Pálení čarodějnic v roce 2015, jelikož poblíž místa, kde se vatra nacházela
v posledních letech, prochází plynovodní potrubí.
J. Král – pálení čarodějnic se bude konat na levém břehu Jizery, kde bude pro akce tohoto typu určené místo v rámci
akce „Revitalizace nivy řeky Jizery“.
Karel Bláha
 Upozorňuje, že cesta z Dražic na Loděnici podél Jizery je velmi nebezpečná.
J. Král – město plánuje tuto cestu zabezpečit, bohužel státní podnik Povodí Labe neprojevil zájem tuto situaci řešit.
V současné době město plánuje odkoupení části pozemků podél této cesty s tím, že by došlo k rozšíření cesty směrem ke
svahu.
Mgr. Jaroslava Šimková
 Dotazuje se, zda je možné provést revizi nedávno opravených schodů v parčíku Ferdinanda Bárty, jelikož jsou
vratké a nestabilní.
M. Mařík – necháme tento problém prověřit odborem Správy majetku a rozvoje města.
10) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
 Podporuje návrh zastupitele, pana Miroslava Hájka na vybudování chodníku v pravé části ulice Dražická nad
lokalitou Nad Vinicemi.
 Dotazuje se, kdo byl viníkem přetržení přívodu středotlakového plynovodu dne 10.11.2014.
Král – přetržení přívodu středotlakového plynovodu zásobujícího Benátky nad Jizerou I, Dražice a Obodř zemním plynem
zavinila obsluha bagru společnosti HOCHTIEF. Avšak dalším faktorem, který tuto havárii způsobil, byla eroze půdy, jenž
zapříčinila, že se přípojka středotlakového plynovodu nacházela v jiné hloubce, než původně měla být.
 Dále se dotazuje, zda bude vydána nějaká zpráva o nedávné události (napadení hostů) v restauraci u Čapků.
J. Král – žádné oficiální oznámení jsme neobdrželi, pokusíme se zjistit podrobné informace.
Bc. Jan Mička
 Dotazuje se, proč není možná duplicita člena v komisích či výborech.
J. Král - duplicita v komisích či výborech není možná, jelikož je zde možnost, že se jednání komise a výboru uskuteční ve
stejnou dobu. Hlavním důvodem ale je, že dříve byl jeden občan členem několika komisí a poté se do komisí nedostavoval
z důvodu časové tísně.
11) Různé, závěr
Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.
Zapsala: Lucie Krátká

Karel Bláha
ověřovatel

Mgr. Karel Bendl MBA, LL.M
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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