MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 16.10.2020
Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města
Benátky nad Jizerou s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Usnesení č. 417/16R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1.
2.

3.

projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 244/9R/2020, 248/9R/2020, 320/12R/2020, 324/12R/2020, 348/14R/2020,
375/14R/2020, 378/15R/2020, 379/15R/2020, 380/15R/2020, 382/15R/2020, 383/15R/2020,
384/15R/2020, 385/15R/2020, 386/15R/2020, 387/15R/2020, 388/15R/2020, 389/15R/2020,
390/15R/2020, 391/15R/2020, 400/15R/2020, 401/15R/2020, 404/15R/2020, 405/15R/2020,
408/15R/2020, 409/15R/2020, 410/15R/2020, 411/15R/2020, 412/15R/2020, 413/15R/2020,
414/15R/2020, 415/15R/2020 (souhlasili 4 přítomní radní)
revokuje
a. usnesení číslo 403/15R/2020 doplňuje se bod č. 3 následně:
3. RM nesouhlasí, na základě osobního setkání s panem Petrem Martincem, prezidentem
Badmintonového klubu 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou, s finančním vypořádáním
částky za pronájem (subjektu ZŠ Benátky n. Jiz., 17. listopadu 493, Benátky n. Jiz.) sportovní
haly Nibe za období od 1.9.2009 do 31.12.2019 subjektu (nesouhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 31.10.2020
b.

usnesení číslo 406/15R/2020 doplňuje se bod č. 3 a 4 následně:
3. RM projednala zaslaný dopis od xxxxxxxxxxxxx, ve kterém navrhuje způsob splacení
dlužných částek vzniklých na nájemném
4. RM rozhodla o úhradě nákladů ve výši 29.456,- Kč spojených s realizací výstavy s tím, že
pokud nebudou uhrazeny dlužné částky na nájemném a za vyúčtování nákladů za užívání
nebytových prostor za rok 2019 do 15.12.2020, bude podána výpověď z nájmu uvedených
nebytových prostor (souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 31.10.2020
c.

usnesení číslo 390/15R/2020 mění se bod č. 2 následně:
2. RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi společností MERHAUT s.r.o. (jako půjčitelem) a
městem Benátky nad Jizerou (jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je výpůjčka pozemku
parc. č. 133/82, ostatní plocha, zeleň, o výměře 366 m2, v k.ú. Staré Benátky za účelem
vybudování zpevněné plochy s účinností od 1.11.2020 (souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 31.10.2020
d.

usnesení číslo 375/14R/2020 ruší bod č. 3 a doplňuje bod č. 4 následně:
4. RM bere na vědomí odstoupení od záměru pronájmu prostor v budově MKDS od Krajského
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ředitelství Policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535 , 156 00 Praha 5 - Zbraslav
(souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 31.10.2020
e.

usnesení číslo 312/11R/2020 doplňuje se bod č. 4 a 5 následně:
4. RM opětovně projednala žádost od společnosti MR&S architekti s.r.o. o stanovisko k
projektové dokumentaci na stavbu "Obytný soubor Benátky nad Jizerou, parc. č. 470/38,
470/39, 470/40, 470/99 v k.ú. Staré Benátky"
5. RM postupuje výše uvedenou žádost k vyjádření Komisi pro výstavbu, územní rozvoj,
dopravu a bezpečnost a Odboru Výstavby a územního plánování (souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 31.10.2020
Usnesení č. 418/16R/2020
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-9.2020
RM
1.

bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1.- 9. měsíc roku 2020 (souhlasili 4
přítomní radní)

Usnesení č. 419/16R/2020
Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 - Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55
RM
1.

bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, za školní rok
2019/2020 (souhlasili 4 přítomní radní)

Usnesení č. 420/16R/2020
Zásady pro poskytování finančních dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2021 č.
1/2020
RM
1.

projednala
předložený návrh zásad pro poskytování finančních dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti
pro rok 2020 č. 1/2020

2.

schvaluje
Zásady pro poskytování finančních dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2020 č.
1/2020 (souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 31.10.2020

Usnesení č. 421/16R/2020
Zásady pro poskytování finančních dotací v oblasti kultury a dalších volnočasových aktivit pro rok 2021 č.
2/2020
RM
1.

projednala
předložený návrh zásad pro poskytování finančních dotací v oblasti kultury a dalších volnočasových
aktivit pro rok 2021 č. 2/2020

2

2.

schvaluje
Zásady pro poskytování finančních dotací v oblasti kultury a dalších volnočasových aktivit pro rok
2021 č. 2/2020
Z: Marie Khýnová

T: 31.10.2020
Usnesení č. 422/16R/2020
Smlouva o úhradě nákladů "Změna stavby okružní křižovatky U Lidlu"
RM
1.

2.

3.

projednala
návrh smlouvy o úhradě nákladů na akci "Změna stavby okružní křižovatky u Lidlu" mezi městem a
společností Lidl Česká Republika v.o.s., jejímž předmětem je vybudování pátého ramene okružní
křižovatky za částku ve výši 1,815.000,- Kč s DPH
schvaluje
smlouvu o úhradě nákladů na akci "Změna stavby okružní křižovatky u Lidlu" mezi městem a
společností Lidl Česká Republika v.o.s., jejímž předmětem je vybudování pátého ramene okružní
křižovatky za částku ve výši 1,815.000,- Kč s DPH
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 30.11.2020

Usnesení č. 423/16R/2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parc. č. 1161 v k.ú. Staré Benátky "16010-059138,
VPI_BENJ_II_610_oprava kom.“ - CETIN a.s.
RM
1.

2.

3.

projednala
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě (metalický kabel v délce cca 210 m) na parc. č. 1161 v k.ú. Staré Benátky,
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00
Praha 9, pro akci „16010-059138, VPI_BENJ_II_610_oprava kom.“
schvaluje
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě (metalický kabel v délce cca 210 m) na parc. č. 1161 v k.ú. Staré Benátky,
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00
Praha 9, pro akci „16010-059138, VPI_BENJ_II_610_oprava kom.“ za jednorázovou finanční náhradu
ve výši 25.410,- Kč s DPH
doporučuje
výše uvedený návrh smlouvy Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 23.12.2019

Usnesení č. 424/16R/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - parc.č. 421/42 a 421/44 v k.ú. Nové
Benátky - "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu, věžový vodojem" - FIBERNET, a.s.
RM
1.

2.

projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské
sítě na pozemku parc. č. 421/42 a 421/44 v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v ul.
U Vodojemu, věžový vodojem"
schvaluje
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 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. 421/42 a
421/44 v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu, věžový vodojem" za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
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3.

doporučuje
výše uvedený návrh smlouvy Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 23.12.2020

Usnesení č. 425/16R/2020
Smlouva o poskytnutí služeb "Sběr a svoz odpadů - jedlý olej a tuk" - Černohlávek Group s.r.o.
RM
1.

2.

3.

projednala
návrh smlouvy o poskytnutí služeb od firmy Černohlávek Group s.r.o. na svoz přepálených rostlinných
olejů a tuků z domácností za cenu 605,- Kč s DPH/1ks 240 l nádoby při četnosti svozu 1x za měsíc
schvaluje
smlouvu o poskytnutí služeb od firmy Černohlávek Group s.r.o. na svoz přepálených rostlinných olejů a
tuků z domácností za cenu 605,- Kč s DPH/1ks 240 l nádoby při četnosti svozu 1x za měsíc na dobu
určitou 1 rok s účinností od 1.11.2020
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasili 4 přítomní radní)
T: 31.10.2020

Z: Miroslav Kochman

Usnesení č. 426/16R/2020
Žádost o vyřazení 3 ks velkoobjemových kontejnerů - Technické služby
RM
1.
2.

projednala
žádost ředitele technických služeb pana Antonína Cekoty o vyřazení 3 ks velkoobjemových kontejnerů
souhlasí
s vyřazením 3 ks velkoobjemových kontejnerů (souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 31.10.2020
Usnesení č. 427/16R/2020
Přechod nájmu bytu xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx
RM
1.

bere na vědomí
přechod nájmu bytu č. xxxxxxxxxxxxx, Benátky nad Jizerou na člena společné domácnosti paní
xxxxxxxxxxxxx, dle zák. 89/2012 sb., § 2279 z důvodu úmrtí pana xxxxxxxxxxxxx (souhlasili 4
přítomní radní)

Usnesení č. 428/16R/2020
Cenová nabídka na akci "Rekonstrukce sekčních kotelen v Domově u Anežky - 2 kusy" - OL ENERGY
s.r.o.
RM
1.

projednala
předloženou cenovou nabídku firmy OL ENERGY s.r.o., na akci "Rekonstrukce sekčních kotelen v
Domově u Anežky - 2 kusy" za cenu ve výši 244.323,20 Kč s DPH

2.

schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy OL ENERGY s.r.o., se sídlem Školní 321, 463 31 Chrastava, na
akci "Rekonstrukce sekčních kotelen v Domově u Anežky - 2 kusy" za cenu ve výši 244.323,20 Kč s
DPH
pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasili 4 přítomní radní)

3.

T: 31.10.2020

Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 429/16R/2020
Žádost o zábor veřejného prostranství před obchodem Husovo náměstí 14 - xxxxxxxxxxxxx.
RM
1.

2.

projednala
žádost pana xxxxxxxxxxxxx o povolení záboru veřejného prostranství před obchodem, na adrese
Husovo náměstí čp. 14, 294 71 Benátky nad Jizerou za účelem umístění regálů se zbožím. Jednalo by se
o regály bez nutnosti montáže a zásahu do chodníku či budovy, v maximální šíři 80 cm s tím, že po
zavírací době by byly regály umístění dovnitř obchodu
nesouhlasí
s pronájmem veřejného prostranství před obchodem, na adrese Husovo náměstí čp. 14, 294 71 Benátky
nad Jizerou za účelem umístění regálů se zbožím (nesouhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 31.10.2020
Usnesení č. 430/16R/2020
Žádost o zakoupení techniky pro činnost JSDH
RM
1.

projednala
žádost pana Josefa Koťátka, velitele JSDH Benátky nad Jizerou o zakoupení následující techniky:
a. Ventilátoru PH VP 450-GP 200 s mlžícím zařízením k odvětrávání zakouřených prostor při
zásahu za celkovou cenu ve výši 27.588,- Kč s DPH
b. Kalového čerpadla HCP 50ASH21.1, 230 V + hadice C52 - k odčerpávání vody ze zatopených
sklepů a jiných prostor za celkovou cenu ve výši 16.669,- Kč s DPH
c.

2.

Setu D25 turbo viper určeného k efektivnějšímu hašení lesných a bytových požárů za celkovou
cenu ve výši 25.164,- Kč s DPH

souhlasí
se zakoupením výše uvedené techniky pro činnost JSDH Benátky nad Jizerou (souhlasili 4 přítomní
radní)
T: 31.10.2020

Z: Miroslav Kochman

Usnesení č. 431/16R/2020
Návrh na vystoupení Petra Koláře na akci "Ples města 2021"
RM
1.

2.

3.

projednala
návrh odboru Vnitřních věci, školství a kultury na vystoupení zpěváka Petra Koláře v rámci akce "Ples
města 2021" dne 23.1.2021 za celkovou cenu ve výši 55.000,- Kč s DPH
souhlasí
s vystoupením zpěváka Petra Koláře v rámci akce "Ples města 2021" dne 23.1.2021 za celkovou cenu
ve výši 55.000,- Kč s DPH
pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedené vystoupení (souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Marie Khýnová

T: 31.10.2020

Usnesení č. 432/16R/2020
Stanovení ceny za zabezpečení kulturního programu na akci "Zámecké slavnosti 2021"
RM
1.

projednala
návrh Odboru vnitřních věcí, školství a kultury na oslovení agentur s poptávkou na zabezpečení
kulturního programu na zámeckém nádvoří v rámci Zámeckých slavností v sobotu 28.8. 2021 od 15:00
do 19:00 hodin včetně řemeslného jarmarku v zámecké zahradě ve dvou variantách :
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a) kulturní program do 300.000,- Kč
b) kulturní program do 400.000,- Kč
2.

schvaluje
kulturní program na zámeckém nádvoří v rámci Zámeckých slavností v sobotu 28.8. 2021 od 15:00 do
19:00 hodin včetně řemeslného jarmarku v zámecké zahradě za cenu do 400.000,- Kč s DPH s tím, že
bude na uvedenou akci vypsáno výběrové řízení (souhlasili 4 přítomní radní)
Z: Marie Khýnová

T: 31.10.2020

Usnesení č. 433/16R/2020
Žádost o poskytnutí součinnosti a spolupráce při řešení nevyhovujícího stavu stanice HZS Benátky nad
Jizerou - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
RM
1.

2.

projednala
žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí součinnosti a spolupráce při
řešení nevyhovujícího stavu stanice HZS Benátky nad Jizerou, na adrese Jiráskova 362/2, 294 71
Benátky nad Jizerou tím, že město převede stavbu stanice HZS Benátky do svého majetku a provede na
své náklady obratem demolici současného objektu a výstavbu nové stanice
nesouhlasí
s převedením stavby stanice HZS Benátky do majetku města s tím, že město provede na své náklady
obratem demolici současného objektu a výstavbu nové stanice (nesouhlasili 4 přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 31.10.2020

Usnesení č. 434/16R/2020
Vyplacení mimořádné odměny pro Bc. Moniku Megličovou, DiS., pověřené řízením příspěvkové
organizace MěCKP
RM
1.

2.

souhlasí
s vyplacením mimořádné odměny v celkové výši xxxxx,- Kč paní Bc. Monice Megličové, DiS.,
pověřené řízením příspěvkové organizace města Městského centra komplexní péče, za perfektní plnění
pracovních úkolů a nadstandardní pracovní nasazení v souvislosti s protiepidemickým opatřením v
návaznosti na pandemii coronaviru.
Tato odměna bude vyplacena z dotace MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19, kde nebyla zjištěna
nákaza koronaviru, nebo nebyla uvalena karanténa v období od 13. 3. – 31. 5. 2020. (souhlasili 4
přítomní radní)
Z: Bc. Marek Mařík

T: 31.10.2020

PhDr. Karel Bendl
starosta
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