4. veřejné zasedání Zastupitelstva města

23.09.2019

Zápis
4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 23.09.2019 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni: PhDr. Karel Bendl, Mgr. Radek Dostál, Ing. Jiří Haspeklo, RNDr. Pavel Štifter, Jiří Rákosník, Ing. Jiří Janda,
Karel Bláha, Mgr. Barbora Doušová, Martina Eichlerová, MUDr. Tomáš Závora, Ing. Jaroslav Matějka, Mgr. Vladimír
Němeček, Libor Čapek, Jana Vetešníková, Mgr. Sylva Buriánová, MUDr. Lenka Draková , Mgr. Jan Novotný, Mgr.
Emilie Kalová, Mgr. Jaroslav Fröhlich, MgA. Milan Kolář, Mgr. Jaroslava Šimková, Luboš Poluha, Jan Dibitanzl
Omluveni: --Program:
1) Přivítání, seznámení s programem
2) Určení ověřovatelů
3) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
4) Zpráva starosty města
5) Zprávy místostarostů města
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
7) Majetkové a organizační záležitosti
 Plnění rozpočtu města 1. – 7. 2019, Rozpočtové opatření č. 4/2019, Plnění rozpočtů příspěvkových
organizací města Benátky nad Jizerou za 1. pololetí 2019, Pohledávky
 Zápis ze zasedání Finančního a Kontrolního výboru
 Průběžná zpráva o realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za rok 1. pololetí 2019
 Vyúčtování dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok 2019
 Koupě pozemku p.č. 874/3 v k.ú. Staré Benátky
 Koupě pozemku parc. č. st. 581, stavba č.p. 546 a pozemku parc. č. 778/8 v k.ú. Nové Benátky (SPORT
HOTEL)
 Směna pozemku parc. č. xxxx a xxxx v k.ú. Obodř, části pozemku parc.č. xxxx v k.ú. Nové Benátky,
pozemku xxxx v k.ú. Staré Benátky za část pozemku parc. č. xxxx a xxxx v k.ú. Nové Benátky
 Smlouva směnná a o zřízení věcného břemene - město Benátky nad Jizerou x ČEPRO, a.s.
 Majetkové záležitosti
 Smlouvy o zřízení věcných břemen
 Žádosti v oblasti samosprávy
8) Interpelace zastupitelů
9) Náměty a připomínky občanů
10) Různé, závěr
1) Přivítání, seznámení s programem
Čtvrté veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2019 zahájil starosta města pan PhDr. Karel Bendl přivítáním všech
přítomných.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 23 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 23 přítomných zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů
Za zapisovatele byla navržena a přítomnými zastupiteli schválena Rozália Zárubová.
Za ověřovatele zápisu byl navržen a přítomnými zastupiteli schválen MgA. Milan Kolář.
S navrženou zapisovatelkou souhlasilo 23 přítomných zastupitelů.
S navrženým ověřovatelem souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, zdržel se 1 přítomný zastupitel.
3) Kontrola zápisu a usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů).
Kontrola usnesení – viz usnesení číslo 74/4Z/2019.
4) Zpráva starosty města:
Investiční akce probíhající, ukončené a připravované:
 Byly dokončeny stavební práce na kompletní rekonstrukci rozvodů vody v MŠ Jizerka.
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Semafor v ulici Dražická (u vodojemu) - byl objednán atypický výložník k uchycení semaforu a byla provedena
úprava okolní zeleně.
Ing. Jiřím Taušem probíhá vypracování kompletní projektové dokumentace na akci "Celková rekonstrukce
vnitřních prostor polikliniky" na adrese třída Osvobozených politických vězňů 241 s tím, že bude předána
do konce měsíce září. Následně bude tato projektová dokumentace předložena všem zastupitelům města
k nahlédnutí.
Informuje, že ve věci vyjádření ke stavebnímu povolení "Pozorovatelna divokých koní a zubrů" město obdrželo
kladné stanovisko od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Ing. arch. Jiřím Soukupem nadále probíhá zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
ve variantě „C“ na akci „Domov pro seniory – nástavba“.
Havarijní stav dřevěných vrat na Plajch – s firmou František Treml byla podepsána smlouva o dílo na výrobu
vrat kovových s tím, že do budoucna proběhne taktéž výměna vrat do bylinkové zahrádky.
Byly dokončeny práce na akci „Renovace lávky na Křemeni“.
Taktéž byla kompletně dokončena výstavba psích hřišť v ulici Platanová a v Podzámeckém parku s tím, že dojde
k úpravě Obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství ve městě Benátky nad Jizerou a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
V rámci rekonstrukce ulice Šnajdrova byly dokončeny práce na výměně vodovodního řadu s tím, že započaly
práce na celkové rekonstrukci komunikace, chodníků a veřejného osvětlení.
Město obdrželo kompletní projektovou dokumentaci včetně rozpočtu na rekonstrukci objektu Loděnice
na Urbanovce s tím, že bude opakovaně vypsaná veřejná zakázka na zhotovitele akce.
Před zahájením školního roku byla kompletně dokončena rekonstrukce ulice Žižkova s tím, že proběhla výměna
vodovodního řadu a celková rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) – I. etapa – město obdrželo požadovanou dotaci ve výši
10,5 mil. Kč. Průběžně probíhá intenzivní údržba a zálivka zeleně.
Probíhá deponování asfaltového recyklátu u letního stadionu na rekonstrukci polních cest Slepeč a Podskalská
s tím, že práce budou zahájeny v průběhu měsíce října.
Rekonstrukce komunikace "II/610 Tuřice – Kbel, II. etapa" – práce na I. etapě byly dokončeny s týdenním
předstihem oproti stanovenému harmonogramu. Tímto pan starosta vyslovuje spokojenost ze zhotovitelskou
firmou. Momentálně intenzivně probíhají práce na II. etapě rekonstrukce s tím, že od 9.9.2019 byla pro pacienty
zpřístupněna ordinace MUDr. Karena a byla zřízena náhradní autobusová doprava – jednoho ranního spoje
na trase Kbel - Benátky nad Jizerou, kterou bohužel využívá minimum obyvatel.
Dále informuje, že došlo k přesunutí přístřešku autobusové zastávky ze Kbela od ordinace MUDr. Karena
do městské části Dražice – Ovčín. Také proběhlo předběžné jednání s MUDr. Karenem ohledně odkupu části
pozemku č. 71/1 v k.ú. Kbel z důvodu umístění nové autobusové zastávky.
Firmou VEKBOL OKNA s.r.o. proběhla výměna oken v Městské knihovně.
Nadále probíhají práce na akci "Pokrytí veřejných prostor free WI-FI ve Starých Benátkách - City park, náměstí
Na Burze, budova polikliniky".
Probíhá zpracování "Územní studie sídelní zeleně města" (včetně pasportu zeleně, dendroprůzkumu a návrhu
na ošetření všech dřevin ve městě) s tím, že bylo zjištěno, že vlivem klimatických podmínek je městská zeleň
v kritickém stavu. Z tohoto důvodu dochází k postupnému ošetření, případně výměně poškozené zeleně.
Ve spolupráci s SK VS Benátky nad Jizerou, Českým rybářským svazem a Povodím Labe byl podán podnět
na nedodržování manipulačního řádu malé vodní elektrárny RNDr. Lišky (došlo k úplnému vyschnutí některých
částí revitalizace a k výraznému úhynu ryb vlivem velkých výkyvů hladiny řeky Jizery).
Byly zahájeny práce na I. etapě akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Kbele".
Byla podepsána smlouva o dílo na zhotovitele akce "Rekonstrukce chodníků v ulici Bratří Bendů a v ulici
Spojovací" s tím, že práce budou zahájeny v měsíci říjnu.
Byla vypsaná veřejná zakázka na zhotovitele akce „Revitalizace vnitrobloku sídliště Na Burze“ a „Výstavba
tělocvičny v Benátkách nad Jizerou“. Opětovně bude vypsána veřejná zakázka na zhotovitele akce „Oprava
objektu Loděnice v Benátkách nad Jizerou“ a „Podzemní kontejnery Benátky nad Jizerou“.
Stavba obchodního domu LIDL a okružní křižovatky – společnost již obdržela stavební povolení na okružní
křižovatku i prodejnu s tím, že stavba okružní křižovatky by měla být zahájena letos a stavba prodejny bude
zahájena v roce 2020.
Tajemník MěÚ doplňuje zprávu pana starosty (investiční akce) o probíhající akci „Rekonstrukce fotbalového
hřiště", ke které sděluje, že práce nadále probíhají dle harmonogramu s tím, že do konce měsíce bude hřiště
oseto trávou.

Jednání:


Informuje o jednání s panem docentem Josefem Kocourkem z ČVUT (Fakulty dopravní) ohledně vyřešení
neutěšeného stavu dopravní situace v lokalitě na náměstí Na Burse. Sděluje, že dne 2.10.2019 se uskuteční
na ČVUT v Praze (Fakultě architektury) úvodní přednášky, včetně představení analýzy lokality "Na Burse"
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s prezentací vytvořených variant provizorního řešeni dvou problematických křižovatek a dne 16.10.2019
proběhne pracovní seminář (workshop) v Benátkách nad Jizerou. Samotná závěrečná prezentace projektu
se uskuteční dne 11.12.2019 na ČVUT v Praze (Fakultě architektury). Tímto velice děkuje Krajské správě
a údržbě silnic Středočeského kraje, která je objednatelem celé akce. Zároveň všechny zve na workshop
v Benátkách nad Jizerou, kde studenti představí své projekty.
Dne 10.9.2019 se uskutečnilo jednání se zástupcem České spořitelny ohledně vypracování cenové nabídky
na instalaci bankomatu na Husově náměstí.
Proběhlo jednání s panem Koťátkem, velitelem JSDH Benátky ohledně odměňování členů JSDH. Na dnešním
zasedání zastupitelstva města bude ke schválení předložena nová zřizovací listina JSDH.
Dne 11.9.2019 proběhla ve velké zasedací místnosti MěÚ schůzka s vlastníky dotčených pozemků, investorem
a projektantem ohledně budoucí sítě cyklostezek s názvem „Greenway Jizera“.
Podává informace z jednání s JUDr. Jiřím Naušem, manžely Hazdrovými, ohledně směny pozemku parc.
č. 443/7 v k.ú. Kbel ve vlastnictví manželů Hazdrových, za vhodný pozemek ve vlastnictví města Benátky
nad Jizerou, které skončilo vzájemnou dohodou.

Kulturní, společenské a jiné akce:














Zástupci města se ve dnech 15.8.– 19.8.2019 účastnili tradiční akce „Ortskernfest“ v německém partnerském
městě Rossdorf.
Dne 28.8.2019 v 16:00 hodin proběhlo slavnostní otevření stavby "Stavební úpravy šatnového bloku zimního
stadionu Benátky nad Jizerou".
Pan starosta a RNDr. Pavel Štifter se zúčastnili akce „Letní tábor seniorů v Poděbradech“.
V sobotu 31.8.2019 proběhl další ročník Zámeckých slavností s tím, že na akci byli pozvání zástupci
z partnerských měst Modra, Rossdorf, Reinsdorf, Hustopeče a Pultusk. Taktéž se uskutečnil další ročník akce
„Posezení s burčákem“. Tímto pan starosta děkuje všem, kteří se na těchto akcích podíleli a všem,
kteří se věnovali delegacím z partnerských měst.
Byla zahájena výstava ke stoletému výročí trvání skautské organizace v Benátkách nad Jizerou s názvem „100
let spolu – výstava skautingu“.
Zástupci města se dne 2.9.2019 zúčastnili slavnostního uvítání prvňáčků v ZŠ Husovo náměstí
a ZŠ Pražská.
V sobotu 14.9.2019 se uskutečnila na sajdkárkrosové trati ve Kbele akce s názvem „MOTODEN“.
Dne 19.9.2019 proběhlo ve společenském sále Záložna posezení se seniory.
Ve dnech 20.9. – 23.9.2019 se pan starosta na základě pozvánky zúčastnil služební zahraniční cesty
do partnerského města Pultusk na oslavy „Patrona města Sv. Matěje“.
Informuje o uskutečněných akcích benáteckých spolků:
- závody ve vodním slalomu „O Štít města Benátky nad Jizerou“ a „O cenu Tyrolitu“
- 24. ročník badmintonového turnaje „Benátecký pohár“
- volejbalový turnaj „O pohár starosty města – memoriál Jaroslava Krále“
Informuje, že město obdrželo pozvánku od partnerského města Modra na Vinobraní, které se uskuteční ve dnech
27.9 – 29.9.2019 a od partnerského města Hustopeče na „25. ročník Burčákových slavností“ ve dnech
4.10.-5.10.2019.

5) Zprávy místostarostů města
Mgr. Radek Dostál
 Uskutečnilo se další jednání se zástupci firmy Dragon Internet a.s., ohledně přehodnocení obchodní strategie
vůči městu v souvislosti s používáním městských budov pro umístění jejich vysílačů.
 Probíhá příprava programu Zámeckých slavností na příští rok s tím, že se uvažuje o rozšíření programu jak
na zámeckém nádvoří, tak na Plajchu a na Loděnici.
 Ve dnech 19.9. – 20.9.2019 se žáci ZŠ Husovo náměstí společně s žáky ZŠ Pražská zúčastnili tradičního setkání
partnerských měst v Hustopečích. Sděluje, že tato akce byla velice pěkná a doporučuje v této tradici pokračovat
i nadále.
 Srdečně všechny zve na jubilejní 40. ročník „Běhu zámeckým parkem“, který se uskuteční dne 26.9.2019
od 15:00 hodin s tím, letošní ročník bude rozšířen o kategorii dospělých. Tímto velice děkuje panu starostovi
za zajištění účasti atletů Adam Sebastiana Helceleta, Denisy Rosolové a sprintera Pavla Masláka, kteří se ujmou
předávání cen.
Ing. Jiří Haspeklo
 Sděluje, že bude naplánován další termín jednání ohledně nových informací ve věci výstavby sestupné
komunikace za účasti zástupců města Benátky nad Jizerou, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
projektantů a Ing. Františka Petrtýla (radní Středočeského kraje pro oblast dopravy). Všechny získané informace
budou sděleny na příštím zasedání zastupitelstva města.
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Informuje, že ve dnech 7.11. – 8.11.2019 se uskuteční výjezdní zasedání Výboru pro sport a tělovýchovu
Středočeského kraje do Benátek nad Jizerou.

6) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Informuje, že provoz Informačního střediska Benátky nad Jizerou bude v měsících listopad – březen (mimo
turistickou sezónu) přemístěn do Městské knihovny.
 Ve výběrovém řízení na obsazení místa „Finanční referent“, nebyl vybrán žádný uchazeč. Dotační agenda bude
prozatím zajišťována externí firmou.
 Informuje o novém vzhledu webových stránek města.
 Sděluje, že na základě interpelace paní Martiny Eichlerové (zasedání ZM dne 26.6.2019) ohledně možnosti
instalace klimatizace do společenského sálu „Záložna“, město obdrželo cenovou kalkulaci s tím, že náklady
na instalaci klimatizace v celém objektu přesáhnou částku 1 mil. Kč.
7) Majetkové a organizační záležitosti
Usnesení č. 74/4Z/2019
Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednalo
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo: 33/2Z/2019, 39/2Z/2019, 40/2Z/2019, 48/2Z/2019, 52/3Z/2019, 53/3Z/2019,
54/3Z/2019, 55/3Z/2019, 56/3Z/2019, 57/3Z/2019, 58/3Z/2019, 59/3Z/2019, 60/3Z/2019, 61/3Z/2019,
62/3Z/2019, 64/3Z/2019, 65/3Z/2019, 66/3Z/2019, 67/3Z/2019, 68/3Z/2019, 70/3Z/2019, 71/3Z/2019,
72/3Z/2019, 73/3Z/2019 (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
3. revokuje
a. usnesení číslo 69/3Z/2019 mění se na základě žádosti společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. o úpravu chybně uvedeného parcelního čísla ve Smlouvě o zřízení služebnosti a
právu provést stavbu bod č. 2 a 3 následně:
2. ZM schvaluje nový návrh Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování
komunikačního vedení a právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 799/4, 799/6 a 799/13 v k.ú. Nové
Benátky a právo provést stavbu "16010-038252 0741/16 Benátky/Jiz, 5. května 301, MTS", za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.808,- Kč s DPH
3. ZM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 23 přítomných
zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 75/4Z/2019
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-7.2019
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1. - 7. měsíc roku 2019 (souhlasilo 22
přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 23.9.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 76/4Z/2019
Plnění rozpočtů příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou za 1.pololetí 2019
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou za 1. pololetí 2019
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 23.9.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 77/4Z/2019
Návrh - rozpočtové opatření č.4/2019
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/2019 města Benátky nad Jizerou
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2. schvaluje
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2019 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši ........240.829.022,48 Kč
Financování (tř. 8) ve výši .........................…….....55.838.132,03 Kč
Fondy (tř. 4) ve výši ....................................…...…........680.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši .............................……....297.347.154,51 Kč
Výdaje běžné (tř. 5)....................................……...166.917.711,51 Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6)..........................................130.429.443,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši .........................297.347.154,51 Kč
Závaznými ukazateli v rozpočtu jsou v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky č.323/2002 Sb. o
rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů
(souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 23.9.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 78/4Z/2019
Pohledávky města Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou a bere tento přehled na vědomí (souhlasilo 22
přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
Usnesení č. 79/4Z/2019
Zápis č. 4/2019 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 4/2019 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 17.9.2019 (souhlasilo 23
přítomných zastupitelů)
Usnesení č. 80/4Z/2019
Zápis č. 4/2019 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
zápis č. 4/2019 z jednání Kontrolního výboru konaného dne 16.9.2019 (souhlasilo 23 přítomných
zastupitelů)
Usnesení č. 81/4Z/2019
Průběžná zpráva o realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za rok 1. pololetí 2019 Semiramis z.ú.
ZM
1. bere na vědomí
předloženou průběžnou zprávu Občanského sdružení Semiramis z.ú. o realizaci protidrogového projektu
"Terénní program Benátky nad Jizerou" za období od 1. ledna do 30. června roku 2019 (souhlasilo 23
přítomných zastupitelů)
Usnesení č. 82/4Z/2019
Koupě pozemku p.č. 874/3 v k.ú. Staré Benátky - Fondrealit.cz s.r.o.
ZM
1. projednalo
nabídku společnosti Fondrealit.cz s.r.o. ke koupi pozemku č. 874/3 o výměře 3.417 m2 v k.ú. Staré Benátky
do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 90,- Kč/m2. Rada města svým usnesením číslo
383/12R/2019 doporučuje koupi výše uvedeného pozemku zastupitelstvu města ke schválení
2. schvaluje
koupi pozemku č. 874/3 o výměře 3.417 m2 v k.ú. Staré Benátky z majetku společnosti Fondrealit.cz s.r.o.,
se sídlem Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou za cenu ve
výši 90,- Kč/m2
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené Kupní smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 83/4Z/2019
Koupě stavebního pozemku parc. č. st. 581, stavba č.p. 546 (Hotel Sport) a pozemku parc. č. 778/8 v k.ú. Nové
Benátky - Advokátní kancelář Krejčí&Růžková (majitel xxxx)
ZM
1. projednalo
nabídku Advokátní kanceláře Krejčí&Růžková (majitel xxxx) ke koupi stavebního pozemku parc. č. st. 581
o výměře 213 m2, jehož součástí je stavba č.p. 546 (Hotel Sport) a pozemku parc. č. 778/8 o výměře 630 m2,
vše v k.ú. Nové Benátky do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou (na základě předkupního práva) za
celkovou kupní cenu ve výši 29.500.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem. Rada města svým
usnesením číslo 382/12R/2019 souhlasí se záměrem odkupu a doporučuje výše uvedenou koupi
zastupitelstvu města ke schválení
2. schvaluje
koupi stavebního pozemku parc. č. st. 581o výměře 213 m2, jehož součástí je stavba č.p. 546 (Hotel Sport) a
pozemku parc. č. 778/8 o výměře 630 m2, vše v k.ú. Nové Benátky do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou
(na základě předkupního práva) za celkovou kupní cenu ve výši 29.500.000,- Kč stanovenou znaleckým
posudkem
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené kupní smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 84/4Z/2019
Směna pozemku parc. č. 40/4 a parc. č. 19/4 v k.ú. Nové Benátky za pozemek parc. č. 19/5 v k.ú. Nové Benátky Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou
ZM
1. bere na vědomí
předložený geometrický plán č. 1187-593/2019 na směnu pozemku parc. č. 40/4 o výměře 30 m2 a parc. č.
19/4 o výměře 2 m2 v k.ú. Nové Benátky v majetku města Benátky nad Jizerou za pozemek parc. č. 19/5 o
výměře 32 m2 v k.ú. Nové Benátky ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Benátky nad Jizerou. Rada
města svým usnesením číslo 254/7R/2019 doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit směnu pozemků dle
návrhu geometrického plánu
2. schvaluje
směnu pozemků dle geometrického plánu č. 1187-593/2019
3. pověřuje
starostu města podpisem Směnné smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 85/4Z/2019
Směna pozemku parc. č. xxxx a xxxx v k.ú. Obodř, části pozemku parc.č. xxxx v k.ú. Nové Benátky, pozemku
xxxx v k.ú. Staré Benátky za část pozemku parc. č. xxxx a xxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxx
ZM
1. projednalo
návrh pana xxxx na směnu pozemku parc. č. xxxx o výměře xxxx m2 a xxxx o výměře xxxx m2 v k.ú. xxxx,
části pozemku parc.č. xxxx o výměře xxxx m2 v k.ú. Nové Benátky, pozemku xxxx o výměře xxxx m2 v
k.ú. xxxx v majetku pana xxxx za část pozemku parc. č. xxxx o výměře xxxx m2 a xxxx o výměře x m2 v
k.ú. Nové Benátky ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření Komise pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a bezpečnost, která nedoporučuje směnu pozemku
parc. č. xxxx o výměře xxxx m2 a xxxx o výměře xxxx m2 v k.ú. Obodř, části pozemku parc.č. xxxx o
výměře xxxx m2 v k.ú. Nové Benátky, pozemku xxxx o výměře xxxx m2 v k.ú. Staré Benátky v majetku
pana xxxx za část pozemku parc. č. xxxx o výměře xxxx m2 a xxxx o výměře x m2 v k.ú. Nové Benátky ve
vlastnictví města Benátky nad Jizerou z důvodu snížení bezpečnosti provozu na přilehlé cyklostezce
zamýšlenou výstavbou oplocení směňovaného pozemku
3. bere na vědomí
vyjádření odboru Výstavby a územního plánování
4. bere na vědomí
doplnění žádosti od xxxx a předložený projekt "Zajištění schválené kapacity ZŠ Otevřeno" od Mgr. Milady
Staňkové, ředitelky ZŠ Otevřeno, z.ú.
5. projednalo
návrh pana Mgr. Vladimíra Němečka na odložení této žádosti do příštího zasedání zastupitelstva města
6. souhlasí
s návrhem pana Mgr. Vladimíra Němečka na odložení této žádosti do příštího zasedání zastupitelstva města
(souhlasilo 18 přítomných zastupitelů, 5 se zdrželo hlasování)
T: 30.11.2019
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 86/4Z/2019
Žádost o pojmenování ulice - První chodská develop a.s.
ZM
1. projednalo
žádost pana Jiřího Pittnera, předsedy představenstva společnosti První chodská develop a.s., na pojmenování
ulice na sídlišti za Špejcharem názvem "Pod Lazarkami"
2. bere na vědomí
návrh PhDr. Karla Bendla, starosty města Benátky nad Jizerou, na pojmenování ulice na sídlišti za
Špejcharem názvem "Marie Krupičkové"
3. rozhodlo
o pojmenování ulice na sídlišti za Špejcharem názvem "Marie Krupičkové" (souhlasilo 23 přítomných
zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 87/4Z/2019
Smlouva směnná a o zřízení věcného břemene - město Benátky nad Jizerou x ČEPRO, a.s.
ZM
1. projednalo
návrh smlouvy směnné a o zřízení věcného břemene mezi městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEPRO a.s., jejímž předmětem je:
a. směna pozemku č. 856/8 o výměře 1519 m2, který byl oddělen z pozemku č. 856/3 ve vlastnictví
společnosti ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice za pozemky č. 856/9 o
výměře 529 m2 a č. 856/10 o výměře 18 m2, které byly odděleny z pozemku č. 856/1 ve vlastnictví
města Benátky nad Jizerou dle geometrického plánu č. 1397-418/2018 s tím, že rozdíl ve výměrách
pozemků bude dorovnán doplatkem ze strany města Benátky nad Jizerou dle znaleckého posudku
částkou ve výši 268.433,- Kč
b. zřízení věcného břemene na pozemky č. 856/8 a č. 855/32 pro užívání příjezdu pro čerpací stanici
pohonných hmot dle rozsahu v geometrickém plánu č. 1409-819/2018 za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 22.150,- Kč kterou uhradí společnost ČEPRO a.s. Rada města svým usnesením
číslo 354/11R/2019 doporučuje zastupitelstvu města výše uvedenou smlouvu ke schválení
2. schvaluje
návrh smlouvy směnné a o zřízení věcného břemene mezi městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEPRO a.s., jejímž předmětem je:
a. směna pozemku č. 856/8 o výměře 1519 m2, který byl oddělen z pozemku č. 856/3 ve vlastnictví
společnosti ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice za pozemky č. 856/9 o
výměře 529 m2 a č. 856/10 o výměře 18 m2, které byly odděleny z pozemku č. 856/1 ve vlastnictví
města Benátky nad Jizerou dle geometrického plánu č. 1397-418/2018 s tím, že rozdíl ve výměrách
pozemků bude dorovnán doplatkem ze strany města Benátky nad Jizerou dle znaleckého posudku
částkou ve výši 268.433,- Kč
b. zřízení věcného břemene na pozemky č. 856/8 a č. 855/32 pro užívání příjezdu pro čerpací stanici
pohonných hmot dle rozsahu v geometrickém plánu č. 1409-819/2018 za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 22.150,- Kč, kterou uhradí společnost ČEPRO a.s.
3. pověřuje
pověřuje starostu města podpisem výše uvedené Smlouvy směnné a Smlouvy o zřízení věcného břemene
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.10.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 88/4Z/2019
Smlouva o právu provést stavbu s výhradou vlastnického práva (práva hospodařit) - výstavba Limnigrafické
měřící stanice - Povodí Labe s.p.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o právu provést stavbu s výhradou vlastnického práva (práva hospodařit) mezi
Městem Benátky nad Jizerou a Povodí Labe, státní podnik, jejímž předmětem je právo provést stavbu
"Doplnění sítě automatických měřících stanic - MSVT 16 Benátky nad Jizerou" na pozemku parc. č. 123/1 v
k.ú. Staré Benátky
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o právu provést stavbu s výhradou vlastnického práva (práva hospodařit) mezi
Městem Benátky nad Jizerou a Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, jejímž předmětem je právo provést stavbu "Doplnění sítě automatických
měřících stanic - MSVT 16 Benátky nad Jizerou" na pozemku parc. č. 123/1 v k.ú. Staré Benátky bezúplatně
za předpokladu, že uvedená stavba nebude bránit požární technice čerpání vody z řeky Jizery
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3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.10.2019
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 89/4Z/2019
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 854 v k.ú. Dražice - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, opravování a
udržování zař. distribuční soustavy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s.,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 854 v k.ú. Dražice
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, opravování a
udržování zař. distribuční soustavy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku č. 854 v k.ú. Dražice za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 90/4Z/2019
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 19/1, 795/8 a 795/10 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 parc. č. 19/1,
795/8 a 795/10 v k.ú. Nové Benátky
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností ČEZ Distribuce a.s, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, , jejímž předmětem
je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 19/1, 795/8 a 795/10 v k.ú. Nové Benátky za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 91/4Z/2019
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 870/9 a
833/24 v k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař.
distribuční soustavy (kabelové vedení NN s pojistkovou skříní SS) 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 parc. č. 870/9 a č. 833/24 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad
Jizerou, Šnajdrova ul., p.č. 874/6, 12)"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař.
distribuční soustavy (kabelové vedení NN s pojistkovou skříní SS) a smlouvy o právu provést stavbu mezi
Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 870/9 a č. 833/24 v k.ú.
Staré Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad Jizerou, Šnajdrova ul., p.č. 874/6, 12)" za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 92/4Z/2019
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - parc.č. 778/1 v k.ú. Nové Benátky a parc. č.
11/18 v k.ú. Obodř - Optické připojení zimního a letního stadionu Obodř - FIBERNET, a.s.
ZM
1. projednalo
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. 778/1 v k.ú. Nové Benátky a parc. č. 11/18 v k.ú. Obodř na akci "Optické připojení zimního
a letního stadionu Obodř, Benátky nad Jizerou"
2. 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. 778/1 v k.ú. Nové Benátky a
parc. č. 11/18 v k.ú. Obodř na akci "Optické připojení zimního a letního stadionu Obodř, Benátky nad
Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 93/4Z/2019
Prodej pozemku č. xxxx, xxxx a xxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxx
ZM
1. projednalo
žádost manželů xxxx a xxxx o prodej pozemku č. xxxx o výměře xxxx m2, č. xxxx o výměře xxxx m2 a č.
xxxx o výměře xxxx m2 vše v k.ú. Nové Benátky za účelem přičlenění k vlastním nemovitostem. Rada
města svým usnesením číslo 417/13R/2019 nesouhlasí s prodejem výše uvedených pozemků a nedoporučuje
tento prodej Zastupitelstvu města ke schválení
2. nesouhlasí
s prodejem pozemku č. xxxx o výměře xxxx m2, č. xxxx o výměře xxxx m2 a č. xxxx o výměře xxxx m2 vše
v k.ú. Nové Benátky, manželům xxxx, bytem xxxx, xxxx a xxxx, bytem xxxx, xxxx, za účelem přičlenění k
vlastním nemovitostem (nesouhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 94/4Z/2019
Prodej části pozemku č. xxxx o výměře cca xxxx m2 v k.ú. Nové Benátky - xxxx
ZM
1. projednalo
žádost pana xxxx o prodej části pozemku parc. č. xxxx v k.ú. Nové Benátky o výměře cca xxxx m2 z důvodu
snadnějšího zajíždění větších automobilů na pozemek, který slouží k podnikání. Rada města svým usnesením
číslo 416/13R/2019 nesouhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku a nedoporučuje tento prodej
Zastupitelstvu města ke schválení
2. nesouhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. xxxx v k.ú. Nové Benátky o výměře cca xxxx m2, panu xxxx, bytem
xxxx, xxxx z výše uvedeného důvodu (nesouhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 95/4Z/2019
Prodej pozemku č. xxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxx a xxxx
ZM
1. projednalo
žádost manželů xxxx a xxxx o prodej pozemku č. xxxx o výměře xxxx m2, který byl oddělen geometrickým
plánem č. 1176-330/2019 z pozemku č. xxxx v k.ú. Nové Benátky. Rada města svým usnesením číslo
152/4R/2019 souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku a doporučuje tento prodej Zastupitelstvu města
ke schválení
2. schvaluje
prodej pozemku č. xxxx o výměře xxxx m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1176-330/2019 z
pozemku č. xxxx v k.ú. Nové Benátky, manželům xxxx a xxxx, bytem xxxx, xxxx za cenu ve výši 200,Kč/m2 tj. celkem za 20.400,- Kč
3. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 96/4Z/2019
Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
návrh Zřizovací listiny (mění ZL ze dne 30.3.1995), upravující zřízení organizační složky města Jednotka
sboru dobrovolných hasičů města Benátky nad Jizerou (kategorie JPO III/1) s účinností od 01.01.2020 na
dobu neurčitou. Rada města svým usnesením číslo 450/14R/2019 s uvedeným návrhem souhlasí a
doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s návrhem Zřizovací listiny (mění ZL ze dne 30.3.1995), upravující zřízení organizační složky města
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Benátky nad Jizerou (kategorie JPO III/1) s účinností od
01.01.2020 na dobu neurčitou (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2019
Z: Bc. Marek Mařík
8) Interpelace zastupitelů
Martina Eichlerová
 Upozorňuje na poškozený chodník a propadlý kanál v ulici Platanová naproti hřišti.
Marek Mařík - tento podnět bude předán odboru Správy majetku a rozvoje města.
Jana Vetešníková
 Předkládá žádost na opravu komunikace v místě napojení ulice Kordinů na ulici Mělnickou.
Marek Mařík – tento podnět bude předán k prošetření Technickým službám města.
 Tímto děkuje radě města o schválení žádosti o řešení dopravní situace v ulici Kordinů s tím, že na konci ulice
směrem k novým domům byla umístěna dopravní značka umožňující pouze vjezd do lokality
Nad Stadionem a naproti, při výjezdu z lokality do ulice Kordinů umístěno dopravního značení "Průjezd
zakázán". Bohužel však musí konstatovat, že toto značení k vyřešení dopravní situace v ulici Kordinů
nepomohlo.
 Předkládá návrh na zvážení zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu a tomu adekvátní zvýšení daně
z nemovitosti po vzoru města Kosmonosy.
PhDr. Karel Bendl – o podobném záměru vedení města v nejbližší době neuvažuje.
 Navrhuje udělení čestného občanství (in memorial) bývalému panu starostovi panu Jaroslavu Královi.
PhDr. Karel Bendl – vedení města již tento návrhu zvažuje delší dobu s tím, že se hledá vhodná slavnostní příležitost.
MUDr. Lenka Draková
 Dotazuje se, kdy započnou práce na akci „Celková rekonstrukce vnitřních prostor polikliniky“ na adrese třída
Osvobozených politických vězňů 241 a zda budou uživatelům ordinací poskytnuty náhradní prostory.
PhDr. Karel Bendl – výše uvedená akce byla vyvolaná ze strany uživatelů ordinací s tím, že práce na výše uvedené akci
potrvají cca 6 měsíců. Pro realizaci rekonstrukce bude nutné úplné uzavření budovy polikliniky. Město Benátky
nad Jizerou bohužel nedisponuje vhodnými náhradními prostory a je tudíž na jednotlivých uživatelích ordinací zajistit
si provoz v náhradních prostorách.
Mgr. Jaroslava Šimková
 Dotazuje se na možnost monitorování prostřednictvím kamerového systému hřiště pro seniory v parčíku
F. Bárty z důvodu opakujících se výtržností.
Mgr. Radek Dostál – sděluje, že instalace kamerového systému situaci nevyřeší. Podnět k četnějším kontrolám prostoru
bude předán na pravidelném setkání vedení města s Policií ČR.
Luboš Poluha
 Žádá o sdělení informací ohledně instalace vyhřívaného zrcadla v ulici Podolecká.
Marek Mařík – byl zaslán podnět na KSÚS Středočeského kraje, která sdělila, že o instalaci neuvažuje. Město by muselo
zrcadlo zaplatit z vlastních zdrojů.
 Dotazuje se, zda město obdrželo nové informace ohledně možnosti odkupu rodinného domu v ul. Podolecká
čp. 149 v k.ú. Nové Benátky do vlastnictví města.
Marek Mařík – způsob ani podmínky nabytí předmětné nemovitosti do majetku města nejsou prozatím známy. O nových
skutečnostech nás advokátní kancelář Štěpán Rybář & Petr Misík bude neprodleně informovat.
Jan Dibitanzl
 Tímto děkuje za vyhovění žádosti ohledně konzumace vody ze džbánků na zasedání zastupitelstva města.
 Předkládá žádost o vyspravení asfaltového recyklátu na objízdné polní cestě ze Kbela na cestu ke skládce
a opravu příjezdové komunikace vedoucí k rodinným domům u akumulační nádrže přívalových vod „kalu“
v městské části Kbel.
Marek Mařík - tento podnět bude předán k prošetření Technickým službám města.
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9) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
 Dotazuje se, v jaké fázi je projekt úpravy uličního prostoru ulice Dražická.
PhDr. Karel Bendl – více informací k tomuto projektu Vám poskytne pan Miroslav Kochman, vedoucí odboru Správy
majetku a rozvoje města.
 Dotazuje se, zda město uvažuje o opravě spojovací komunikace mezi ulicí Soukalova a Nad Remízkem.
Marek Mařík – tato oprava je plánovaná v rámci připravované rekonstrukce ulice U Vodojemu.
 Děkuje za pozvání na pravidelné jednání vedení města s Policií ČR a sděluje, že byl překvapen pasivitou
zástupců Policie ČR při řešení konkrétních otázek.
PhDr. Karel Bendl – uvedl, že velmi rád umožnil panu Bendovi získat osobní zkušenost při tomto jednání.
 Žádá o sdělení informací ohledně podaného trestního oznámení Ing. Kavalírem na město Benátky nad Jizerou,
ve věci okolností pronájmu Multifunkčního centra, U Cukrovaru čp. 655.
Marek Mařík - město obdrželo úřední záznam, ve kterém je konstatováno „Vzhledem k tomu, že z dosavadního šetření
v žádném případě nevyplývá podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu, nebudou policejním orgánem zahájeny
úkony trestního řízení dle § 158 odst. 3 tr. řádu, neboť důvodné skutečnosti pro takový postup z dosavadního šetření
nevyplývají“.
 Reaguje na předložený projekt "Zajištění schválené kapacity ZŠ Otevřeno" od Mgr. Milady Staňkové, ředitelky
ZŠ Otevřeno, z.ú. s tím, že dle jeho názoru je neadekvátní vynakládat finanční prostředky na rozšiřování kapacity
další základní školy v Benátkách nad Jizerou.
PhDr. Karel Bendl – náklady spojené s rozšířením prostor v ZŠ Otevřeno si hradí žadatel sám.
Pavel Hegr
 Sděluje, že by rád na základě nepořádku na hřišti v areálu Loděnice vyvolal diskusi ohledně bezpečnosti
v Benátkách nad Jizerou. Dotazuje se, zda je možné zveřejňovat výstupy z jednání Policie ČR a jestli lze
do úklidu města zapojit děti ze základní školy.
Jan Dibitanzl – školám nepřísluší provádět úklid města, vy byste také neposlal svoje dítě sbírat stříkačky.
Jana Vetešníková – souhlasí s panem Hegrem, jelikož také dostává neustále podněty od občanů ohledně bezpečnosti
ve městě.
Antonín Cekota (ředitel Technických služeb města) – sděluje, že úklid dětských hřišť ve městě se provádí pravidelně
a Loděnice byla spíše ojedinělý případ s tím, že byl neprodleně proveden úklid.
Mgr. Radek Dostál – informuje, že ve školách se provádí pravidelná osvěta a děti se zapojují do úklidu v rámci různých
akcí.
PhDr. Karel Bendl – problematika bezpečnosti bude řešena na dalším pravidelném jednání s Policií ČR.
Lenka Petrlíková Mašková
 Reaguje na připomínku pana Václava Bendy ohledně neadekvátního vynakládání finančních prostředků
na rozšiřování kapacity ZŠ Otevřeno. Sděluje, že ZŠ Otevřeno vznikla z důvodu naplněné kapacity základních
škol v Benátkách nad Jizerou.
p. Bartoníček (městská část Dražice)
 Upozorňuje na neustálé porušování dopravního značení „Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny“
umístěného na obou stranách mostu přes řeku Jizeru v městské části Dražice.
PhDr. Karel Bendl – nákladní auta si zkracují cestu z důvodu uzavřené silnice v Bezně. Není v silách Policie ČR provádět
neustálé kontroly dodržování dopravních předpisů.
 Upozorňuje na rostoucí provozování ubytoven v městské části Dražice.
Marek Mařík – k provozování ubytovny nelze získat povolení (stavební uzávěra), většinou se pronajímají domy a byty,
což město nemůže ovlivnit.
Jaroslav Souček (městská část Dražice)
 Jménem spolku Občané Dražic děkuje vedení města a Technickým službám města za instalaci zrcadla u výjezdu
z ulice na Štěpnici a u odbočky nad hradem k bytovkám a osazení dopravní značky „Pozor koně“ u statku
čp. 1 v k.ú. Dražice.
 Žádá o informaci zda bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci domu čp. 7 v k.ú. Dražice, a zda je možné
provést šetření ohledně podezření na absenci kanalizační přípojky ve výše uvedené nemovitosti.
Karel Dvořák (vedoucí odboru Výstavby a územního plánování) – byla vydána výzva o zastavení prací a bylo zahájeno
řízení o odstranění provedených prací. Podle zákona může stavebník požádat o dodatečné povolení. Kanalizační přípojka
bude prověřována v dalším řízení za účasti zástupců VaK Mladá Boleslav.
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10) Různé, závěr
---

Jednání bylo ukončeno v 20:47 hodin.
Zapsala: Rozália Zárubová
Zápis byl vyhotoven dne 2.10.2019

ověřovatel
MgA. Milan Kolář

starosta města
PhDr. Karel Bendl
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