MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 6. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 09.04.2020
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. 140/6R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 26/2R/2020, 30/2R/2020, 31/2R/2020, 49/3R/2020,
54/3R/2020, 55/3R/2020, 56/3R/2020, 57/3R/2020, 64/3R/2020, 67/3R/2020,
68/3R/2020, 69/3R/2020, 71/3R/2020, 73/3R/2020, 82/3R/2020, 85/3R/2020,
87/3R/2020, 91/4R/2020, 92/4R/2020, 93/4R/2020, 94/4R/2020, 98/4R/2020,
99/4R/2020, 100/4R/2020, 101/4R/2020, 103/4R/2020, 104/4R/2020, 105/4R/2020,
107/4R/2020, 108/4R/2020, 109/4R/2020, 110/4R/2020, 112/4R/2020, 113/4R/2020,
114/4R/2020, 115/4R/2020, 116/4R/2020, 117/4R/2020, 118/4R/2020, 119/4R/2020,
120/4R/2020, 123/4R/2020, 124/4R/2020, 125/4R/2020, 126/4R/2020, 127/4R/2020,
128/4R/2020, 130/4R/2020, 131/4R/2020, 132/4R/2020, 133/4R/2020, 134/4R/2020,
135/4R/2020, 137/4R/2020, 138/4R/2020, 139/4R/2020 (souhlasilo 7 přítomných
radních)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 129/4R/2020 T: 30.6.2020
4. revokuje
a. usnesení číslo 12/1R/2020 mění se bod č. 1,2,3 následně:
1. RM projednala žádost společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o
prodej pozemku č. 5009/44 o výměře 44 m2 a pozemku č. 5085/3 o výměře
442 m2 v k.ú. Staré Benátky, který byl oddělen na základě geometrického
plánu č. 1441-21/2019 z pozemku parc. č. 5085/1 v k.ú. Staré Benátky, za
cenu ve výši 120,- Kč/m2 z důvodu zcelení současného areálu žadatele
2. RM souhlasí s prodejem pozemku č. 5009/44 o výměře 44 m2 a pozemku
č. 5085/3 o výměře 442 m2 v k.ú. Staré Benátky, který byl oddělen na
základě geometrického plánu č. 1441-21/2019 z pozemku parc. č. 5085/1 v
k.ú. Staré Benátky, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se
sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, za cenu ve výši 120,- Kč/m2 pro
výše uvedené účely
3. RM doporučuje prodej výše uvedených pozemků Finančnímu výboru k
projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
b. usnesení číslo 51/3R/2020 doplňuje se na základě žádosti pana Ivana Ročejdla,
jednatele společnosti RIMMCO s.r.o. o odložení podpisu Smlouvy o
pronájmu po dobu trvání pandemie COVID-19 bod č. 4 následně:
1

4. RM odkládá dobu účinnosti (z 1.4.2020) Smlouvy o pronájmu prostor
sloužících k podnikání v budově Sport hotelu (restaurace o výměře 195 m2 a
ubytovací část o celkové výměře 820 m2), na adrese Letní stadion 546,
Benátky" se společností RIMMCO s.r.o., se sídlem Dr. Nováka 487/12, 294
71 Benátky nad Jizerou, IČO 25664557, v návaznosti na vládou ČR
vyhlášený nouzový stav na území České republiky (usnesením vlády ČR č.
194 ze dne 12.3.2020) z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a následující krizová
opatření stanovená vládou ČR a mimořádná opatření stanovená
Ministerstvem zdravotnictví ČR (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 141/6R/2020
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-2.2020
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1.- 2. měsíc roku
2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 142/6R/2020
Zajištění ochranných pomůcek v rámci prevence proti onemocnění COVID 19
RM
1. pověřuje
starostu města PhDr. Karla Bendla zajištěním ochranných pomůcek v rámci
prevence proti onemocnění COVID 19 a jejich následnou distribuci a evidenci v
rámci města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: průběžně
Z: PhDr. Karel Bendl
Usnesení č. 143/6R/2020
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2019 - Správa městských lesů
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové
organizace města Správa městských lesů za rok 2019 s tím, že ředitel pan Radek
Lacina navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 107.060,36 Kč
do Rezervního fondu
2. postupuje
zprávu a účetní závěrku jmenovanému orgánu (dle usnesení ZM č. 116/6Z/2019) k
zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací dle vnitřních směrnic města (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 144/6R/2020
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2019 - Technické služby města Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové
organizace města Technické služby za rok 2019 s tím, že ředitel pan Antonín Cekota
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navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 17.796,31 Kč do
Rezervního fondu na účet 414 000
2. postupuje
zprávu a účetní závěrku jmenovanému orgánu (dle usnesení ZM č. 116/6Z/2019) k
zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací dle vnitřních směrnic města (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 145/6R/2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce “Dodávka a montáž chlazení pro Multifunkční
centrum - hotel Bílý páv“
RM
1. projednala
protokol o jednání komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
“Dodávka a montáž chlazení pro Multifunkční centrum - hotel Bílý páv“ ze dne
7.4.2020. Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat
jako nejvhodnější nabídku firmy BADGER s.r.o. za cenu ve výši 3.470.248,- Kč s
DPH
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci “Dodávka a montáž chlazení pro Multifunkční
centrum - hotel Bílý páv“ s firmou BADGER s.r.o., se sídlem Táboritská 880/14,130
00 Praha 3, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě
3. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 146/6R/2020
Darovací smlouva - "Humanitární podpora nezbytných opatření v souvislosti s šířením
viru COVID-19 v SO ORP Mladá Boleslav" - ŠKODA AUTO a.s.
RM
1. projednala
návrh Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností ŠKODA
auto a.s., jejímž předmětem je převod finančního daru ve výši 250.000,- Kč za
účelem humanitární podpory nezbytných opatření v souvislosti s šířením viru
COVID-19 v SO ORP Mladá Boleslav
2. souhlasí
s návrhem Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností
ŠKODA auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČO:
00177041, jejímž předmětem je převod finančního daru ve výši 250.000,- Kč za
účelem humanitární podpory nezbytných opatření v souvislosti s šířením viru COVID19 v SO ORP Mladá Boleslav
3. postupuje ZM
výše uvedenou smlouvu ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 147/6R/2020
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu - objekt Loděnice
RM
1. projednala
dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu č. 2/NB/2011 ze dne 29.4.2011, mezi městem
Benátky nad Jizerou a panem xxxx, jejíž předmětem je pronájem objektu Loděnice
(areál Urbanovky) v k.ú. Nové Benátky, dohodou ke dni 30.4.2020
2. souhlasí
s ukončením Smlouvy o nájmu č. 2/NB/2011 ze dne 29.4.2011, mezi městem
Benátky nad Jizerou a panem xxxx, narozeným xxxx, bytem xxxx, xxxx, jejíž
předmětem je pronájem objektu Loděnice (areál Urbanovky) v k.ú. Nové Benátky,
dohodou ke dni 30.4.2020
3. stanovuje
připravit podmínky pro zveřejnění záměru nového pronájmu objektu Loděnice
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 148/6R/2020
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu - Tenisové centrum
RM
1. projednala
dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu č. 2/NB/2014 ze dne 29.4.2014, mezi městem
Benátky nad Jizerou a boatpeople s.r.o., jejíž předmětem je pronájem objektu
Tenisového centra - budova čp. 134, objekt penzionu a tenisová hala na st. č. 8/7 (tři
kurty, kotelna) v k.ú. Obodř, dohodou ke dni 30.4.2020
2. souhlasí
s ukončením Smlouvy o nájmu č. 2/NB/2014 ze dne 29.4.2014, mezi městem
Benátky nad Jizerou a boatpeople s.r.o., se sídlem U Silvie 519, 294 71 Benátky nad
Jizerou, IČO: 27591476, jejíž předmětem je pronájem objektu Tenisového centra budova čp. 134, objekt penzionu a tenisová hala na st. č. 8/7 (tři kurty, kotelna) v
k.ú. Obodř, dohodou ke dni 30.4.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 149/6R/2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Vybudování polní cesty na parc. č. 1212 v k.ú.
Staré Benátky" - Libor Čapek
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Vybudování polní cesty
na parc. č. 1212 v k.ú. Staré Benátky" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou
Libor Čapek, jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby a to do 15.4.2020
2. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Vybudování polní cesty na
parc. č. 1212 v k.ú. Staré Benátky" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou Libor
Čapek, se sídlem Jana z Dražic 373/16, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 63815192,
jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby a to do 15.4.2020
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 6 přítomných radních,
1 se zdržel hlasování)
Termín: ihned
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 150/6R/2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
"Benátky n/J. kNN, výměna přes most" - ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování,
oprava a údržba zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN a položení optické
trubky HDPE) a dohodu o umístění stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 797/9, 199/2, st. 282/1 v k.ú. Nové Benátky, pozemku parc. č.
901/10, 901/12, 900/3, 901/2, 900/5, 122/1, st. 57/1 v k.ú. Staré Benátky a právo
provést stavbu "Benátky n/J. kNN, výměna přes most"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění,
provozování, oprava a údržba zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN a
položení optické trubky HDPE) a dohodu o umístění stavby 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. 797/9, 199/2, st. 282/1 v k.ú. Nové Benátky, pozemku parc. č. 901/10,
901/12, 900/3, 901/2, 900/5, 122/1, st. 57/1 v k.ú. Staré Benátky a právo provést
stavbu "Benátky n/J. kNN, výměna přes most" za jednorázovou finanční náhradu ve
výši 4.501,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 151/6R/2020
Veřejná nabídka na "Pronájem Tenisového centra v Obodři"
RM
1. projednala
předloženou nabídku na pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví města Benátky
nad Jizerou "Tenisové centrum v Obodři, Mělnická 35" od společnosti:
a. boatpeople s.r.o., se sídlem U Silvie 519/5, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO
27591476, DIČ: CZ27591476
2. rozhodla
uzavřít Smlouvu o pronájmu výše uvedených prostor sloužících k podnikání se
společností boatpeople s.r.o., se sídlem U Silvie 519/5, 294 71 Benátky nad Jizerou,
IČO 27591476, DIČ: CZ27591476, za celkovou cenu za veškeré pronajaté prostory
následně:
• tenisová hala a její zázemí - výše nájemného bude činit 100,- Kč /rok bez DPH +
náklady za služby s pronájmem spojené
• ubytovací část - výše nájemného bude činit 7.150,- Kč /měsíc bez DPH + náklady
za služby s pronájmem spojené
na dobu určitou od 1.5.2020 do 30.4.2021 s možností uzavření smlouvy na dobu
neurčitou v případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 152/6R/2020
Veřejná nabídka na "Pronájem prostor sloužící k podnikání - prostory určené pro
poskytování občerstvení na zimním stadionu"
RM
1. projednala
předloženou nabídku na "Pronájem prostor sloužící k podnikání - prostory určené
pro poskytování občerstvení na zimním stadionu" (st.p.č. 167, k.ú. Obodř) - kiosek I.
na tribuně o celkové výměře 86,21 m2 a kiosek II. u vstupu o celkové výměře 13,44
m2 od:
a. BOTTOM UP s.r.o., se sídlem V Kolkovně 5/92, 110 00 Praha 1, IČO
05403561, DIČ: CZ05403561
b. Andrej Ševčenko, narozen xxxx, bytem xxxx, xxxx a Inna Ševčenková,
narozena xxxx, bytem xxxx, xxxx
2. jmenuje
výběrovou komisi pro posouzení uchazečů na "Pronájem prostor sloužící k
podnikání - prostory určené pro poskytování občerstvení na zimním stadionu" ve
složení Mgr. Radek Dostál, Ján Slivka, Mgr. Martin Novák (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 153/6R/2020
Cenová nabídka na akci "Renovace povrchu podlahy Nibe Arena" - Profil Plus s.r.o.,
Renosport Profi s.r.o., Becker Sport ČR s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na akci "Renovace povrchu podlahy Nibe Arena" od
firmy:
a. Profil Plus s.r.o., za celkovou cenu ve výši 600.567,- Kč s DPH
b. Renosport Profi s.r.o., za celkovou cenu ve výši 570.234,28 Kč s DPH
c. Becker Sport ČR s.r.o., za celkovou cenu ve výši 1.070.342,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy Profil Plus s.r.o., se sídlem Dlouhý Most 15,
463 12 Liberec, IČO: 43225110, na akci "Renovace povrchu podlahy Nibe Arena"
za cenu ve výši 600.567,- Kč s DPH z důvodu zvolení šetrnějšího postupu při
broušení povrchu palubovky
3. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 154/6R/2020
Cenová nabídka na akci "Zprostředkování burzovního obchodu dodávky elektrické
energie" - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na akci "Zprostředkování burzovního obchodu
dodávky elektrické energie" od firmy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,
a.s., za celkovou cenu ve výši 17.403,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,
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a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 27865444, na kci "Zprostředkování
burzovního obchodu dodávky elektrické energie" za cenu ve výši 17.403,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 155/6R/2020
Cenová nabídka na akci "Nákup travního traktoru Kubota GZD 15 HD" AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s.r.o., FarmTechnik s.r.o., Lespark s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na akci "Nákup travního traktoru Kubota GZD 15
HD" od firmy:
a. AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s.r.o., za celkovou cenu ve výši
422.290,- Kč s DPH
b. FarmTechnik s.r.o., za celkovou cenu ve výši 482.778,- Kč s DPH
c. Lespark s.r.o., za celkovou cenu ve výši 494.890,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav
s.r.o., se sídlem Regnerova 1420, 293 01 Mladá Boleslav, na akci "Nákup travního
traktoru Kubota GZD 15 HD" za cenu ve výši 422.290,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 156/6R/2020
Omluva za pozdní vyúčtování finanční dotace na pokračování knihy s názvem "Boleslav
- Mladá a Krásná" - Kultura města Mladá Boleslav a.s.
RM
1. bere na vědomí
omluvný dopis od pana Milana Prunera, předsedy představenstva společnosti Kultura
města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav ohledně
pozdního vyúčtování poskytnuté finanční dotace na pokračování úspěšné knihy s
názvem "Boleslav - Mladá a Krásná" ve výši 40.000,- Kč z důvodu dlouhodobé
nepřítomnosti odpovědné pracovnice na úseku vyřizování dotací (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 157/6R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace - Klub sportovního bruslení Benátky nad Jizerou
z.s.
RM
1. projednala
žádost Klubu sportovního bruslení Benátky nad Jizerou z.s., o poskytnutí finanční
dotace ve výši 140.000,- Kč na činnost spolku v roce 2020
2. souhlasí
s poskytnutím finanční dotace ve výši 131.400,- Kč Klubu sportovního bruslení
Benátky nad Jizerou z.s., se sídlem Mělnická 30, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO:
68380658, na činnost spolku v roce 2020. Uvedená finanční dotace, bude použita na
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sportovní činnost a zajištění chodu klubu v roce 2020 s tím, že minimálně 30 %
finančních prostředků z této částky dotace bude použito na činnost mládežnických
mužstev
3. doporučuje
poskytnutí finanční dotace ve výši 131.400,- Kč výše uvedenému spolku
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 158/6R/2020
Žádost o finanční nebo věcnou podporu nominačních závodů na ME a MS v aerobiku Fit Studio D z.s.
RM
1. projednala
žádost společnosti Fit Studio D z.s., o finanční nebo věcnou podporu nominačních
závodů na ME a MS v aerobiku, které se uskuteční ve dnech 2.5. - 3.5.2020 v Nibe
aréně
2. sděluje
žadateli, že vzhledem k současné situaci nelze akci uspořádat
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 159/6R/2020
Žádost o povolení pronajímat prostory a o povolení použití znaku města - Nohejbal-klub
Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Karla Seidla, vedoucího Nohejbalového klubu Benátky nad Jizerou
(IČO: 48682829)
a. o povolení pronájmu klubovny, hřiště a přilehlých prostor k pořádání
sportovních, kulturních a soukromých akcí
b. o povolení použití znaku města na dresu Nohejbalového klubu Benátky nad
Jizerou
2. souhlasí
a. s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku s tím, že záměr bude
nejprve vyvěšen na úřední desce města a následně projednán na radě města
(souhlasilo 7 přítomných radních)
b. s použitím znaku města pro účely Nohejbalového klubu Benátky nad Jizerou
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 160/6R/2020
Žádost o schválení sportovně-kulturní akce "Red Bull Feel the Wheel" - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o schválení sportovně-kulturní akce "Red Bull Feel the Wheel",
která se uskuteční ve dnech 7.8. - 8.8.2020 na bikrosové traťi ve Kbele s tím, že dne
8.8.2020 bude uskutečněn hlavní závod a následně proběhne koncert a DJ afterparty
ve stanu
2. sděluje
žadateli, že v současné situaci nelze uvedenou akci v uvedeném termínu povolit
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 161/6R/2020
Žádost o souhlas s použitím znaku města - Semiramis z.ú.
RM
1. projednala
žádost o souhlas s použitím znaku města ve výroční zprávě společnosti Laxus
z.ú./Semiramis z.ú. za rok 2019
2. souhlasí
s použitím znaku města ve výroční zprávě společnosti Laxus z.ú./Semiramis z.ú. za
rok 2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 162/6R/2020
Žádost o zapůjčení prostor zámecké krčmy - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o zapůjčení prostor zámecké krčmy na uspořádání rodinné oslavy,
která se uskuteční dne 8.5.2020
2. nesouhlasí
vzhledem k současné situaci se zapůjčením prostor zámecké krčmy na uspořádání
rodinné oslavy, která se uskuteční dne 8.5.2020 (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 163/6R/2020
Žádost o souhlas s bezúplatným převodem pozemků pod chodníky v ulici Vaněčkova,
které jsou ve vlastnictví KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,
za pozemek č. 936/7 v k.ú. Staré Benátky, pod komunikací Mladská
RM
1. projednala
a. předložený návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 814/35, 814/37,
814/38, 814/39, 814/41, 814/42, 814/43 v k.ú. Nové Benátky a pozemku
parc. č. 470/4 v k.ú. Staré Benátky z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví města Benátky nad Jizerou
b. předložený návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 936/7 v k.ú. Staré
Benátky z vlastnictví města Benátky nad Jizerou do vlastnictví
Středočeského kraje
2. souhlasí
a. s předloženým návrhem na bezúplatný převod pozemků parc. č. 814/35,
814/37, 814/38, 814/39, 814/41, 814/42, 814/43 v k.ú. Nové Benátky a
pozemku parc. č. 470/4 v k.ú. Staré Benátky z vlastnictví Středočeského
kraje do vlastnictví města Benátky nad Jizerou
b. s předloženým návrhem na bezúplatný převod pozemku parc. č. 936/7 v k.ú.
Staré Benátky z vlastnictví města Benátky nad Jizerou do vlastnictví
Středočeského kraje
3. doporučuje
předložené návrhy na převody výše uvedených pozemků Finančnímu výboru k
projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 164/6R/2020
Žádost o vyjádření k zastavovací studii Nové Benátky (p. xxxx) - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o vyjádření se k záměru parcelace a dopravní obsluhy v rámci
zastavovací studie Nové Benátky (p. xxxx)
2. sděluje
žadateli, že se k předložené studii vyjádří po obdržení zápisu z komise pro výstavbu,
územní rozvoj, dopravu a bezpečnost (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 165/6R/2020
Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera
139, Benátky nad Jizerou - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na
adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, který
doporučujeme prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. x na adrese L. Vágnera 139,
Benátky nad Jizerou a to opět na dobu určitou od 1.4.2020 do 30.6.2020
3. souhlasí
s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na adrese Ladislava
Vágnera 139, Benátky nad Jizerou s paní xxxx, na dobu určitou od 1.4.2020 do
30.6.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 166/6R/2020
Žádost o odpuštění nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - WalKo s.r.o.
RM
1. projednala
žádost pana Ondřeje Waltera, jednatele společnosti WalKo s.r.o. ohledně odpuštění
nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Multifunkčního
centra - část fitness centrum, na adrese U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou z
důvodu nařízení vlády ČR
2. rozhodla
v návaznosti na vládou ČR vyhlášený nouzový stav na území České republiky
(usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020) z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a
následující krizová opatření stanovená vládou ČR a mimořádná opatření stanovená
Ministerstvem zdravotnictví ČR, která mají závažný dopad na podnikatelskou
činnost drobných živnostníků, po posouzení žádosti ze dne 3.4.2020 společnosti
Walko s.r.o., IČO: 06763324, se sídlem Jurije Gagarina 2047, 288 02 Nymburk,
která je nájemcem dále uvedených nebytových prostor ve vlastnictví města Benátky
nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. promíjí nájemné z prostor sloužících k podnikání v budově
č.p. 655, ulice U Cukrovaru, která je součástí pozemku stp.č. 1055, v k.ú. Staré
Benátky, okres Mladá Boleslav (prostory Fitness centra v 2. patře budovy),
užívaných na základě Smlouvy o nájmu ze dne 27.9.2017, uzavřené mezi městem
Benátky n. Jiz. (pronajímatelem) a Walko s.r.o., IČO: 06763324, se sídlem Jurije
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Gagarina 2047, 288 02 Nymburk (nájemcem), a to za období od 15. března 2020 do
31. května 2020.
Toto rozhodnutí je činěno na podporu podnikatelského subjektu, který poskytuje své
služby zejména pro občany města Benátky a jeho účelem je alespoň částečně přispět
k řešení negativních dopadů vyhlášeného nouzového stavu a na něj navazujících
krizových a mimořádných opatření, jejichž důsledkem je zákaz provozu shora
uvedených služeb (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 167/6R/2020
Žádost o odpuštění nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - REHABE s.r.o.
RM
1. projednala
žádost Mgr. Markéty Hasoňové, jednatelky společnosti REHABE s.r.o. ohledně
odpuštění nájemného za pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 78,
Vaněčkova ulice, Benátky nad Jizerou (rehabilitace pro spádovou oblast Benátky
nad Jizerou) z důvodu nařízení vlády ČR
2. rozhodla
v návaznosti na vládou ČR vyhlášený nouzový stav na území České republiky
(usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020) z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a
následující krizová opatření stanovená vládou ČR a mimořádná opatření stanovená
Ministerstvem zdravotnictví ČR, která mají závažný dopad na podnikatelskou
činnost drobných živnostníků, po posouzení žádosti ze dne 24.3.2020 společnosti
REHABE s.r.o., IČO: 62959166, se sídlem Vaněčkova 78, 294 71 Benátky nad
Jizerou, která je nájemcem dále uvedených nebytových prostor ve vlastnictví města
Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. promíjí nájemné z prostor sloužících k podnikání v budově
č.p. 78, ulice Vaněčkova, která je součástí pozemku stp.č. 51, v k.ú. Nové Benátky,
okres Mladá Boleslav (prostory rehabilitace v přízemí budovy), užívaných na
základě Smlouvy o nájmu ze dne 30.4.2014, uzavřené mezi městem Benátky n. Jiz.
(pronajímatelem) a REHABE s.r.o., IČO: 62959166, se sídlem Vaněčkova 78, 294
71 Benátky nad Jizerou (nájemcem), a to za období od 15. března 2020 do 31. května
2020.
Toto rozhodnutí je činěno na podporu místního podnikatelského subjektu, který
poskytuje své služby zejména pro občany města Benátky a jeho účelem je alespoň
částečně přispět k řešení negativních dopadů vyhlášeného nouzového stavu a na něj
navazujících krizových a mimořádných opatření, jejichž důsledkem je zákaz provozu
shora uvedených služeb (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 168/6R/2020
Žádost o odložení splátky nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - Ivan Zima
RM
1. projednala
žádost pana Ivana Zimy, ohledně odložení splátky nájemného za pronájem prostor
sloužících k podnikání v budově bez čp. na pozemku p.č. 88/1 v k.ú. Staré Benátky
(sklad ozvučovací techniky) z důvodu nařízení vlády ČR
2. rozhodla
v návaznosti na vládou ČR vyhlášený nouzový stav na území České republiky
(usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020) z důvodu ohrožení zdraví v
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souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a
následující krizová opatření stanovená vládou ČR a mimořádná opatření stanovená
Ministerstvem zdravotnictví ČR, která mají závažný dopad na podnikatelskou
činnost drobných živnostníků, po posouzení žádosti ze dne 25.3.2020 pana Ivana
Zimy, nar. xxxx, bytem xxxx, xxxx, který je nájemcem dále uvedených nebytových
prostor ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. souhlasí s odkladem splátek nájemného za pronájem prostor
sloužících k podnikání - budovy bez čp na pozemku p.č. 88/1, v k.ú. Staré Benátky
(sklad ozvučovací techniky), užívaných na základě Smlouvy o nájmu ze dne
24.5.2017, uzavřené mezi městem Benátky n. Jiz. (pronajímatelem) a panem Ivanem
Zimou, nar. xxxx, bytem xxxx, xxxx (nájemcem) a to za období od 15. března 2020
do 31. května 2020 s tím, že nájemné za toto období bude uhrazeno do 31.12.2020.
Toto rozhodnutí je činěno na podporu místního podnikatelského subjektu, který
poskytuje své služby zejména pro občany města Benátky a jeho účelem je alespoň
částečně přispět k řešení negativních dopadů vyhlášeného nouzového stavu a na něj
navazujících krizových a mimořádných opatření, jejichž důsledkem je zákaz provozu
shora uvedených služeb (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 169/6R/2020
Žádost o odpuštění nájemného a finanční pomoc z důvodu nařízení vlády ČR - U Bílého
páva s.r.o.
RM
1. projednala
žádost pana Pavla Houdka, jednatele společnosti U Bílého páva s.r.o. ohledně
odpuštění nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání v budově
Multifunkčního centra (restaurace a ubytovací část), na adrese U Cukrovaru 655,
Benátky nad Jizerou a finanční pomoc (dotaci) z důvodu nařízení vlády ČR
2. souhlasí
v návaznosti na vládou ČR vyhlášený nouzový stav na území České republiky
(usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020) z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a
následující krizová opatření stanovená vládou ČR a mimořádná opatření stanovená
Ministerstvem zdravotnictví ČR, která mají závažný dopad na podnikatelskou
činnost drobných živnostníků, po posouzení žádosti ze dne 7.4.2020 společnosti U
BÍLÉHO PÁVA s.r.o., IČO: 4466527, se sídlem Kbel 158, 294 71 Benátky nad
Jizerou, která je nájemcem dále uvedených nebytových prostor ve vlastnictví města
Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. promíjí nájemné z prostor sloužících k podnikání v budově
č.p. 655, ulice U Cukrovaru, která je součástí pozemku stp.č. 1055, v k.ú. Staré
Benátky, okres Mladá Boleslav (prostory restaurace a ubytovací služby), užívaných
na základě Smlouvy o nájmu ze dne 29.3.2019, uzavřené mezi městem Benátky n.
Jiz. (pronajímatelem) a U BÍLÉHO PÁVA s.r.o., IČO: 4466527, se sídlem Kbel 158,
294 71 Benátky nad Jizerou (nájemcem), a to za období od 15. března 2020 do 31.
května 2020.
Toto rozhodnutí je činěno na podporu místního podnikatelského subjektu, který
poskytuje své služby zejména pro občany města Benátky a jeho účelem je alespoň
částečně přispět k řešení negativních dopadů vyhlášeného nouzového stavu a na něj
navazujících krizových a mimořádných opatření, jejichž důsledkem je zákaz provozu
shora uvedených služeb (souhlasilo 7 přítomných radních)

12

3. doporučuje
žadateli specifikovat požadovanou výši finanční dotace, a účel, na který má být
použita. Následně bude žádost o dotaci řešena v souladu s právními předpisy
4. postupuje ZM
výše uvedenou žádost o prominutí nájemného ke schválení z důvodu, že se jedná o
částku nad 20 tis. Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 170/6R/2020
Žádost o schválení termínů zápisu dětí na školní rok 2020/2021 - Mateřská škola města
Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Jany Pucandlové, ředitelky Mateřské školy města Benátky nad
Jizerou, okres Mladá Boleslav, o schválení termínu zápisu dětí do MŠ na školní rok
2020/2021, který se uskuteční ve dnech 4.5.-5.5.2020 a náhradní termín dne
07.05.2020
2. schvaluje
termínu zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020/2021, který se uskuteční ve dnech
4.5.-5.5.2020 a náhradní termín dne 07.05.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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