4. veřejné zasedání Zastupitelstva města

08.09.2014

Zápis
4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 08.09.2014 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.

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 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 21 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 21 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Jiří Lhoťan a Karel Bláha.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Jan Dibitanzl a Antonín Soumar.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo přítomných 21 zastupitelů.
4) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů).
Byla předložena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM – viz. usnesení číslo 74/4Z/2014.
5) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce připravované:
 Rekonstrukce ulice U Cukrovaru a Dr. Nováka – z ROPu Střední Čechy nám bylo sděleno, že projekt byl
schválen k poskytnutí dotace s tím, že v současné době nejsou volné disponibilní prostředky. I přes to bude
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, aniž by bylo garantováno poskytnutí dotace.
 Dne 17.09.2014 proběhne jednání ohledně akce „Regenerace sídliště“, pozván byl petiční výbor, zástupci
bytového družstva a expertní tým města. Na jednání dne 25.06. se strany shodly na určitých změnách v projektu
– především o redukci parkovacích míst. Do 15.09.2014 bude zpracována přepracovaná projektová
dokumentace.
 Zateplení objektu oční optiky a oční ambulance a Zateplení multifunkčního centra (Hotel Venezia) -v průběhu
tohoto týdne bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
 Prodloužení protihlukové stěny ve Kbele – obdrželi jsme vyjádření Krajské hygienické stanice, dle kterého je v
současné době vydáno územní rozhodnutí na stavbu "R10 Kbel rekonstrukce PHS" - prodloužení stávající
protihlukové stěny Kbel (SO701.2), stavební úpravy - zvýšení stávající protihlukové stany Kbel (So701.1), která
zahrnuje výměnu stávající protihlukové stěny a také její prodloužení na R10 ve směru na Liberec. Dle projektové
dokumentace k územnímu řízení se realizace stavebních prací předpokládá v roce 2015.
Investiční akce probíhající
 Revitalizace nivy řeky Jizery - ve středu tj. 10.09.2014 dojde k předání staveniště zhotoviteli.
 Rozšíření chodníku na hřbitově v Nových Benátkách – byla podepsána smlouva s firmou pana Jiřího Tomana
na tuto akci.
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Přístavba objektu Polikliniky a Výstavba parkoviště u Polikliniky – v současné době se řeší odstranění břízy,
která podle původního rozhodnutí rady města, měla být zachována, ale dle aktuální situace jí budeme muset
nechat pokácet. Slavnostní otevření těchto dvou akcí se uskuteční dne 08.10.2014 v 17:00 hodin.
Dále informuje, že finanční prostředky ze získaných dotací na akce „Zajištění skalního svahu v ulici Pod
Remízkem a Pickova“ a „Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou – II. etapa“ obdrží město až na
jaře roku 2015.

Investiční akce dokončené:
 Rekonstrukce ulice Červíčkova – stavební práce byly dokončeny a stavba byla již převzata.
 Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou – II. etapa - dne 02.09.2014 proběhlo slavnostní otevření, této
akce se zúčastnil až neočekávaný počet občanů.
 Oprava chodníku od prodejny JIST k vodojemu (Dražická ulice) – I. etapa oprav byla firmou pana Tomana
dokončena, II. etapa bude zahájena po dokončení výstavby chodníků na hřbitově v Nových Benátkách.
 Zajištění skalního svahu v ulici Pod Remízkem a Pickova – stavební práce byly dokončeny, od SFŽP v rámci
Operačního programu Životního prostředí jsme obdrželi oznámení o udělení korekce výše podpory ve výši 25%
z celkové možné částky, proti této korekci byla SFŽP odeslána námitka. Ve středu tj. 17.09.2014 dojde k převzetí
dokončené stavby.
 „City park“ – stavební práce se blíží do konečného stádia, byly nainstalovány tzv. „Lidské sluneční hodiny“;
v plánu je nainstalování kamerového systému, který bude monitorovat celý park. Termín slavnostního otevření
byl změněn a proběhne dne 16.09.2014 ve 20:00 hodin. Součástí bude malý ohňostroj, který financuje zhotovitel
akce.
 Demontáž areálu letního kina na Vojnarce – firmou pana Jozefa Hlucho – Horváta bylo odstraněno oplocení
kolem celého areálu, zbourána promítací stěna a odstraněny všechny sedačky včetně betonových podstavců.
Firma ECO-RETEL s.r.o. nakonec odtěžila železobetonové stupně.
Uskutečněná jednání:
 Proběhlo jednání s hejtmanem Středočeského kraje ohledně sestupné komunikace od motorestu Tempo, stavu
ulice Mladská a proplacení faktury za projektovou dokumentaci „Průtah Benátky – Zdětín“.
 Proběhlo jednání se starostou města Lysá nad Labem ohledně spolupráce s městskou policií, dne 16.09.2014
proběhne zasedání Rady města v Lysé nad Labem, kterého se zúčastní tajemník Městského úřadu ohledně
projednání výše uvedené záležitosti.
 Informuje, že dne 29.08.2014 proběhla kontrola z Ministerstva financí ohledně akce „Podpora cyklodopravy
v Benátkách nad Jizerou – I. etapa“. Dle sdělených informací, nebylo zjištěno žádné pochybení.
 Zítra tj. 09.09.2014 proběhne kontrola Finančního úřadu a to ohledně proplacených dotací na akce: Program
regenerace za rok 2012, rekonstrukce budovy č.p. 74 pro potřeby 1 ZŠ (Plajchu) a nákup čistícího vozu.
 Dále informuje, že v nejbližší době bude vyhotovena Zpráva o činnosti za volení období 2010 – 2014, která bude
vydaná formou brožury a bude doručena do každé domácnosti v Benátkách nad Jizerou.
 Dále informuje, že město obdrželo od společnosti VaK a.s dividendy v celkové výši 723.449,77 Kč a od příštího
roku by město mělo získávat dividendy pravidelně jednou ročně. Taktéž proběhlo zasedání představenstva
společnosti VaK a.s., kde bylo sděleno, že byl dokončen projekt Mladoboleslavsko II, jehož součástí byla
realizace dostavby kanalizace v dalších částech Mladé Boleslavi, Dobrovici a Mnichova Hradiště, intenzifikace
ČOV v Mnichově Hradišti a byl zprovozněn přivaděč kvalitní pitné vody do města Dobrovice a jeho napojení
na skupinový vodovod Mladá Boleslav.
 Proběhlo jednání se zástupci České spořitelny o poskytnutí revolvingového úvěru.
 Sděluje, že společnost Transcentrum bus s.r.o. zvýší cenu za jízdné, důvodem je prodělek některých
autobusových spojů.
 Bylo dosaženo dohody se společností ČEPRO o směně pozemků v rámci akce „Rekonstrukce ulice Mladská“.
Následně proběhne stavební řízení a bude jednáno se Středočeským krajem o termínu zahájení samotné
výstavby.
 Došlo k ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor Pensionu FIBICH s panem Františkem Vágnerem a byla
uzavřena nová smlouva se společností CHAPE s.r.o., za stejných podmínek jako s předchozím nájemcem.
 Společnost Carborundum Electrite pozvala zástupce města a sdružení Benátky sobě na prohlídku stavby nového
centrálního skladu materiálu.
 Dne 03.09.2014 se uskutečnilo jednání s panem Ing. Lubošem Kuchynkou, starostou města Hustopeče a paní
Ing. arch. Hanou Hlubockou, primátorkou města Modra, na kterém se domluvily podmínky další spolupráce
mezi těmito městy (tzv. Memorandum o spolupráci).
Kulturní akce:
 Podává zprávu ze služební cesty do partnerského města Rossdorf, která se uskutečnila ve dnech 14. – 18.08.2014
v rámci 32. ročníku slavnosti „Ortskernfest“.
 Dne 04.09.2014 proběhly oslavy 20. let založení Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou.
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Dne 01.09.2014 proběhlo zahájení školního roku v základních školách a s tím spojené přivítání prvňáčků.
Ve dnech 26. 7. - 2. 8. 2014 se uskutečnil Seniorský tábor v Libuni, kterého se zúčastnili taktéž senioři z
družebních měst Modry a Hustopečí. Následně od 03. – 04.09.2014 proběhlo setkání seniorů v Hustopečích.
11. ročníku Zámeckých slavností se 30.08.2014 zúčastnil rekordní počet návštěvníků.
Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou – II. etapa - dne 02.09.2014 proběhlo slavnostní otevření za
účasti velkého počtu občanů.
Oslavy 20. let založení skládky společnosti AVE CZ a.s. se konají 20.09.2014. U této příležitosti proběhne den
otevřených dveří areálu skládky.
Zve všechny přítomné na akci Posezení s burčákem, která se uskuteční dne 27.09.2014, u této příležitosti dojde
ke slavnostnímu otevření Expozice a výstavy Ing. arch. Jiřího V. Krohy. Ve věži zámeckého kostela Narození
Panny Marie si mohou občané prohlédnout nový zvon, který zde byl zavěšen dne 21.08.2014.
V rámci Kinematografu bratří Čadíků ve dnech 19.-22.08.2014 byly promítnuty čtyři české filmy.

5) Zpráva místostarosty
 Rekonstrukce interiéru zámeckého kostela Narození Panny Marie – v současné době se pracuje na omítkách a
na části kamenné dlažby. V příštím roce by mělo dojít k vymalování kostela.
 Dne 21.08.2014 proběhlo zavěšení nového, třetího zvonu, který byl odlit v Holandsku firmou pana Manouška.
Zvon má elektrický pohon, a bude zvonit každý den v poledne dvě minuty. Ostatní dva zvony mají zvonění
mechanické.
 Územní plán – dochází k prodlevě s dokončením, jelikož paní Šulcová (zástupce pořizovatele), je v pracovní
neschopnosti a tak byla tato záležitost přidělena jinému zaměstnanci.
 V Mladoboleslavském deníku vyšla 25.08.2014 příloha o čtyřech stranách s názvem „Město na dlani“. Tato
příloha byla k dispozici občanům v rámci Zámeckých slavností.
 Kalendárium Benátecka – tato brožura vznikla dle návrhu pana Jaromíra Poláka, který shromáždil historické
události z našeho města do roku 1989, které zde budou publikovány. V současné době probíhají korektury a
během příštího týdne by měla jít tato publikace do tisku.

6) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Předkládá výsledky veřejné ankety pro občany města s názvem „Bude v našem městě bazén?“, která proběhla
od 16.06.2014 do 18.07.2014. Zúčastnilo se jí cca 500 občanů a z toho cca 75% bylo pro výstavbu bazénu.
 Předkládá tabulku srovnání svozu komunálního a biodpadu za předešlé roky.
 Společnost AVE CZ byla upozorněna na znečištěné kontejnery na tříděný odpad. Společnost nám odpověděla,
že čištění kontejnerů na tříděný odpad proběhne během měsíce září, kdy bude vyčištěno cca 50 ks kontejnerů.
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.
74/4Z/2014 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 28/2Z/2014, 31 - 32/Z/2014, 40/2Z/2014, 43-66/3Z/2014, 68-73/3Z/2014
3. prodlužuje
termíny plnění u usnesení číslo:
131/6Z/2011 T: do 31.12.2014
36/2Z/2014 T: do 31.12.2014
37/2Z/2014 T: do 31.12.2014
4. revokuje
usnesení číslo 67/3Z/2014 mění se bod č. 3 následně:
Zastupitelstvo města souhlasí s přejmenováním ulice "Na Vyhlídce" v k.ú. Nové Benátky na ulici Smetanova
(souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 1.1.2015
Z: Marie Khýnová
75/4Z/2014 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-8.2014
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za 1.- 8. měsíc roku 2014
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76/4Z/2014 Plnění rozpočtů příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou 1.-6.2014
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu příspěvkových organizací Města Benátky nad Jizerou 1. - 6. měsíc roku 2014
77/4Z/2014 Rozpočtové opatření č. 2/2014
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2014 Města Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2014 Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
78/4Z/2014 Pohledávky města Benátky nad Jizerou 2014
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou za rok 2014
79/4Z/2014 Zápis č. 3/2014 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2014 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 01.09.2014
80/4Z/2014 Zápis č. 2/2014 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 2/2014 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 25.08.2014 s tím, že KV požaduje
přepracování vyúčtování Hokejového klubu Benátky nad Jizerou a nedoporučuje vyplatit další část dotace klubu
SK Benátky nad Jizerou
81/4Z/2014 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku 417/27 v k.ú. Nové Benátky - 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 - služebnosti na pozemku č. 417/27 v k.ú. Nové
Benátky na akci "kabelové vedení NN 0,4 kV - paní Střelečková"
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
- služebnosti na pozemku č. 417/27 v k.ú. Nové Benátky na akci "kabelové vedení NN 0,4 kV - paní
Střelečková", za jednorázovou finanční náhradu ve výši 999,46 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Marek Mařík
82/4Z/2014 Smlouva o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (splašková kanalizační přípojka) na
pozemcích v k.ú. Staré Benátky a v k.ú. Nové Benátky - AREKO, spol. s r.o.
ZM
1. projednalo
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (splašková kanalizační přípojka) mezi
Městem Benátky nad Jizerou a společností AREKO, spol. s r.o., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene
na pozemcích č. 118/3 o výměře 2.964 m², 900/6 o výměře 301 m², 901/2 o výměře 838 m² a 901/3 o výměře 16
m² vše v k.ú. Staré Benátky a 799/13 o výměře 97 m², 799/4 o výměře 1.136 m², 799/6 o výměře 1.071 m², 247/1
o výměře 2.086 m², 200 o výměře 1.616 m² a 800/2 o výměře 1.679 m² vše v k.ú. Nové Benátky, za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 10.466,50 Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (splašková kanalizační přípojka)
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností AREKO, spol. s r.o., se sídlem Dobronická 1257, Praha 4,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích č. 118/3, 900/6, 901/2, 901/3 o celkové výměře
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4.119 m² vše v k.ú. Staré Benátky a 799/13, 799/4, 799/6, 247/1, 200, 800/2 o celkové výměře 7.685 m² vše v
k.ú. Nové Benátky, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.466,50 Kč s DPH

3.

pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014

Z: Marek Mařík

83/4Z/2014 Průběžná zpráva o realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za rok 1. pololetí 2014 Semiramis o.s.
ZM
1. bere na vědomí
předloženou průběžnou zprávu Občanského sdružení Semiramis o realizaci protidrogového projektu "Terénní
program Benátky nad Jizerou" za období od 1. ledna do 30. června roku 2014
84/4Z/2014 Prodej st.p.č. 1408 a 1409 v k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce a.s.
ZM
1. projednalo
žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. o prodej stavebních pozemků č. 1408 o výměře 35 m² a č. 1409 o výměře
10m² oboje v k.ú. Staré Benátky, které se nacházejí pod trafostanicemi za cenu obvyklou s tím, že žadatel uhradí
i veškeré náklady spojené s převodem uvedené nemovitosti
2. bere na vědomí
vyjádření Finančního výboru, který doporučuje schválit prodej uvedeného pozemku za cenu ve výši 1.000,- Kč
bez DPH/m²
3. souhlasí
s prodejem stavebních pozemků č. 1408 o výměře 35 m² a č. 1409 o výměře 10m² oboje v k.ú. Staré Benátky za
cenu 1.000,- Kč bez DPH/m²
4. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Marek Mařík
85/4Z/2014 Vyúčtování 1. částky dotace z FPSŽ za rok 2014 - HC Benátky nad Jizerou, SK Benátky, BK 1973
DELTACAR Benátky a VK Karbo Benátky
ZM
1. bere na vědomí
a. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou
ve výši 800.000,- Kč za rok 2014
b. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života BK 1973 DELTACAR
Benátky nad Jizerou ve výši 252.865,76 Kč za rok 2014
c. předložené vyúčtování 1. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života SK Benátky ve výši
200.000,- Kč za rok 2014
d. předložené vyúčtování 1. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve
výši 960.036,- Kč za rok 2014
2. schvaluje
a. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou
ve výši 800.000,- Kč za rok 2014 s tím, že na základě požadavku KV přepracují částečně toto
vyúčtování (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Jana Košťálová
b. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života BK 1973 DELTACAR
Benátky nad Jizerou ve výši 252.865,76 Kč za rok 2014 (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Jana Košťálová
c. předložené vyúčtování 1. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života SK Benátky ve výši
200.000,- Kč za rok 2014 s tím, že vyúčtování na mládež ve výši 30% z celkové dotace doloží v
závěrečném vyúčtování (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Jana Košťálová
d. předložené vyúčtování 1. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve
výši 960.036,- Kč za rok 2014 (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Jana Košťálová
86/4Z/2014 Nabídka revolvingového úvěru - Česká spořitelna, a.s.
ZM
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projednalo
předloženou nabídku společnosti Česká spořitelna a.s. na poskytnutí revolvingového úvěru na "Financování
investičních akcí 2014 - Město Benátky nad Jizerou" ve výši 15,000.000,- Kč s úrokovou sazbou 1,31% p.a. s
tím, že nedočerpání nebo žádné čerpání je bez sankcí
bere na vědomí
vyjádření Finančního výboru, dle kterého se jedná o revolvingový úvěr zejména na krytí investičních akcí
schválených Zastupitelstvem města a dále ke krytí ostatních výdajů v případě výpadků příjmů v rozpočtu 2014
s tím, že nedočerpání dotací je bez sankcí.
schvaluje
nabídku společnosti Česká spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na poskytnutí
revolvingového úvěru na "Financování investičních akcí 2014 - Město Benátky nad Jizerou" ve výši 15,000.000,Kč s úrokovou sazbou 1,31% p.a. s tím, že nedočerpání nebo žádné čerpání je bez sankcí
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy o úvěru (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Jana Košťálová

87/4Z/2014 Žádost o vyjádření ve věci zastavení exekuce - manželé xxxxxxxx
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci zastavení exekuce xxxxxxxx
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, kterému Exekutorský úřad sdělil, že se
jedná pouze o tzv. částečné zastavení exekuce. Syn xxxxxxxx, xxxxxxxx, je zaměstnán u firmy Bilsing a mzdu
si nechává posílat na účet svého otce (doloženo výpisem ze sporožirového účtu pana xxxxxxxx st.), který je
zablokován. Paní xxxxxxxx požádala exekutora o zrušení exekuce na jeho mzdu. Jedná se cca o Kč 20.000,-.
3. nesouhlasí
se zastavením exekuce na manželé xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 21
přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Marek Mařík
88/4Z/2014 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu na pozemky č. 795/5 v k.ú. Nové Benátky- ČEZ Distribuce a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem
je zřízení věcného břemene na pozemku č. 795/5 v k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu "kabelové vedení,
Podolecká ul. - M. Koníček"
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu 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. 795/5 v k.ú. Nové Benátky
za jednorázovou náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH a právo provést stavbu "kabelové vedení, Podolecká ul. - M.
Koníček"
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Marek Mařík
89/4Z/2014 Žádost o projednání postupu realizace společných zařízení KPÚ k.ú. Staré Benátky a části k.ú. Kochánky
- Státní pozemkový úřad
ZM
1. projednalo
žádost Státního pozemkového úřadu o projednání postupu realizace společných zařízení v rámci komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Staré Benátky a části k.ú. Kochánky
2. souhlasí
s postupem realizace společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Benátky a části k.ú.
Kochánky (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Ing. Alena Kratochvílová
90/4Z/2014 Návštěvní řád pro "City park" v Benátkách nad Jizerou
ZM

-6-

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města

08.09.2014

1.

projednala
předložený návrh návštěvního řádu pro "City park" v Benátkách nad Jizerou

2.

souhlasí
s předloženým návrhem návštěvního řádu pro "City park" v Benátkách nad Jizerou s tím, že bude ještě poupraven
(souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Ing. Alena Kratochvílová

91/4Z/2014 Memorandum o spolupráci při realizaci omezení nákladní dopravy na pozemních komunikacích č. II/610
a II/276
ZM
1. projednala
předložený návrh Memoranda o spolupráci mezi Středočeským krajem a městy Benátky, Mladá Boleslav,
Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Městysem Brodce, obcí Písková
Lhota a obecním úřadem Březina při realizaci omezení nákladní dopravy na pozemních komunikacích č. II/610
a II/276
2. souhlasí
s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi Středočeským krajem a výše uvedenými obcemi při realizaci
omezení nákladní dopravy na pozemních komunikacích č. II/610 a II/276
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného memoranda (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Jaroslav Král
92/4Z/2014 Memorandum o spolupráci mezi partnerskými městy - Benátky nad Jizerou, Hustopeče, Modra
ZM
1. projednala
návrh Memoranda o spolupráci mezi partnerskými městy Benátky nad Jizerou, Hustopeče a Modra v oblasti
kulturních, sportovních a sociálních služeb občanů těchto měst
2. souhlasí
s návrhem Memoranda mezi partnerskými městy - Benátky nad Jizerou, Hustopeče a Modra v oblasti kulturních,
sportovních a sociálních služeb občanů těchto měst
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného memoranda (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Jaroslav Král
8) Interpelace zastupitelů
RNDr. Milan Procházka
 Upozorňuje, že v plánu City parku jsou lavičky umístěny v zelených plochách.
Ing. Jan Tichý
 Děkuje vedení města za získání stavebního povolení na výstavbu chodníku v ulici Mladská.
 Informuje o zavedení dalších linek autobusových spojů pro občany Benátek nad Jizerou. Jedná se o 8 nových
spojů, hlavně obnovení tzv. flamendráku z Prahy.
Jiří Lhoťan
 Dotazuje se, zda je v případě neúspěchu projektu sestupná komunikace jiná varianta pro cyklisty.
J. Král – cyklisté budou moci využívat cestu, která byla schválena Zastupitelstvem města v rámci komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Staré Benátky.
Ing. Zdeněk Plachý
 Dotazuje se, jaké budou finanční náklady na zajištění činnosti městské policie z Lysé nad Labem v našem městě.
J. Král – v případě, že město Lysá n. L. bude s tímto záměrem souhlasit, budou se pohybovat náklady ve výši cca 800 tis.
Kč/rok.
Jozef Hlucho – Horvát
 Poukazuje, na dopravní omezení, které je na mostě přes Jizeru.
J. Král – město o tomto omezení ví a již jsme upozorňovali správce tohoto mostu tj. SÚS Mnichovo Hradiště o urychlenou
opravu vzniklé závady.
Mgr. Jaroslava Šimková
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Táže se, zda bude nějakým způsobem monitorována nová část cyklostezky, protože se zde vyskytují motorkáři,
kteří ohrožují projíždějící cyklisty a chodce.
Mgr. Lukáš Nachtmann - ztotožňuje se paní magistrou Šimkovou a navrhuje umístěné dopravního značení „Zákaz
vjezdu“.
M. Mařík – na všech cyklostezkách je zakázán vjezd motorových vozidel ze zákona. Toto dopravní značení by zde bylo
navíc.
Karel Bláha – na začátku ulice Raabova bylo toto značení umístěno a i přes to ho mnozí řidiči nerespektovali.
RNDr. Milan Procházka - doplňuje, že se na cyklostezkách projíždějí i občané na koních, kteří ji znečišťují.
Jan Dibitanzl
 Tlumočí poděkování vedení města od benáteckých seniorů ať už za účastníky tábora v Libuni či setkání
v Hustopečích.
9) Náměty a připomínky občanů
10) Různé, závěr
Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin.
Zapsala: Lucie Krátká

Jan Dibitanzl
ověřovatel

Antonín Soumar
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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