MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 22.01.2021
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. 19/2R/2021
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 449/17R/2020, 452/18R/2020, 503/19R/2020, 504/19R/2020,
505/19R/2020, 506/19R/2020, 507/19R/2020, 510/19R/2020, 513/19R/2020, 518/19R/2020,
532/19R/2020, 2/1R/2021, 3/1R/2021, 5/1R/2021, 11/1R/2021, 12/1R/2021, 17/1R/2021
(souhlasilo 7 přítomných radních)
3. revokuje
a. usnesení číslo 449/17R/2020 doplňuje se bod č. 7 následně:
7. RM souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu ze dne 30.6.1993, mezi městem
Benátky nad Jizerou a paní xxxx, bytem xxxx, xxxx, jejíž předmětem je pronájem
nebytového prostoru (kadeřnictví), na adrese Smetanova čp. 39, v přízemí, o výměře
57,69 m2, Benátky nad Jizerou, dohodou ke dni 31.12.2020 (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
b. usnesení číslo 515/19R/2020 doplňuje se bod č. 3 následně:
3. Rada města souhlasí s realizací akce "Rekonstrukce areálu in-line dráhy" na
pozemcích č. 133/15, 133/65, 133/66 a 133/69 v k.ú. Staré Benátky (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
c. usnesení číslo 517/19R/2020 doplňuje se bod č. 3 následně:
3. RM pověřuje vedení města jednáním s nájemcem uvedených nebytových prostor
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
d. usnesení číslo 524/19R/2020 doplňuje se doplňuje se na základě osobní schůzky s
Mgr. Marií Zukalovou bod č. 3 následně:
3. RM 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 15.12.2021 společnosti
ÁMOS - vzdělávání s.r.o., IČO: 29196850, se sídlem Bohušovická 230/12, 190 00
Praha 9, která je nájemcem dále uvedených nebytových prostor ve vlastnictví města
Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. promíjí nájemné z nebytových prostor v budově č.p. 50, na
pozemku st. 8, Zámek, Benátky nad Jizerou, o celkové výměře 86,34 m2 (podnikání
v oblasti vzdělávání), užívaných na základě Smlouvy o nájmu ze dne 21.6.2018,
uzavřené mezi městem Benátky n. Jiz. (pronajímatelem) a ÁMOS - vzdělávání
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s.r.o., IČO: 29196850, se sídlem Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9 (nájemcem), a
to 50% nájemného za 1,5 měsíce tj. xxxx Kč.
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: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
e. usnesení číslo 527/19R/2020 doplňuje se na základě osobní schůzky s Mgr. Marií
Zukalovou bod č. 3 následně:
3. RM konstatuje, že byl paní Mgr. Marii Zukalové poskytnut náhradní prostor v
budově společenského sálu Záložna (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
f. usnesení číslo 17/1R/2021 doplňuje se bod č. 3 a 4 následně:
3. RM projednala žádost Mgr. Sandry Fárové, managerky Panci International Ice
Hockey School, o snížení poplatku za ubytování na částku 200,- Kč/lůžko/noc ve
dnech 10.7. - 30.7.2021 v rámci pořádání letní hokejové školy
4. RM stanovuje poplatek za ubytování na částku 300,- Kč/lůžko/noc ve dnech 10.7.
- 30.7.2021 v rámci pořádání letní hokejové školy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 20/2R/2021
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Pražská 135
RM
1. bere na vědomí
oznámení ředitele Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135, pana Mgr. Jana
Novotného, o vzdání se funkce ředitele výše uvedené Základní školy ke dni 31.07.2021
2. projednala
návrh konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy Benátky nad Jizerou,
Pražská 135, z důvodu vzdání se funkce ředitele pana Mgr. Jana Novotného
3. schvaluje
následující body:
1. veřejně vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky
Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135
2. text vyhlášení konkurzního řízení, který je uveden v příloze
3. termín podávání přihlášek: nejpozději do 3.3.2021 do 16:00 hodin
4. předpokládaný nástup do funkce: 01.08.2021
5. konkurzní řízení bude zveřejněno na úředních deskách města, informačních tabulích města,
webových stránkách města, ve Zpravodaji Benátecka, v městském rozhlasu, v Učitelských
novinách
a v Boleslavském deníku
6. odborníci s hlasem poradním nebudou přizváni do komise
7. tajemníkem komise se pověřuje Marie Khýnová
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Marie Khýnová
Usnesení č. 21/2R/2021
Zápis č.1/2021 ze zasedání Komise pro kulturu, vnější vztahy a propagaci - návrh rozdělení
dotací pro poskytování dotací v roce 2021 v oblasti kultury a dalších volnočasových aktivit
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2021 ze zasedání Komise pro kulturu, vnější vztahy a propagaci
konaného dne 13.1.2021
2. projednala
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a. návrh na rozdělení dotací v souladu se Zásadami města Benátky nad Jizerou č. 2/2020
pro poskytování dotací v roce 2021 v oblasti kultury a dalších volnočasových aktivit
b. žádost o sdělení stanoviska ke konání akce "Zámecké slavnosti 2021"
3. pověřuje
starostu města úpravou návrhu na rozdělení finančních prostředků z Fondu podpory sportu a
zájmové činnosti pro rok 2021 s tím, že nový návrh bude předložen do příštího zasedání rady
města
4. požaduje
předložit varianty kulturního programu na akci "Zámecké slavnosti 2021" včetně návrhu
smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Marie Khýnová
Usnesení č. 22/2R/2021
Výběrové řízení na zhotovitele akce "Rekonstrukce Polikliniky Benátky nad Jizerou"
RM
1. projednala
protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na
dodavatele akce “Rekonstrukce Polikliniky Benátky nad Jizerou" ze dne 20.1.2021. Dle
stanovených kritérií (výše nabídkové ceny a doba realizace) doporučuje komise vybrat jako
nejvhodnější nabídku firmy SARK engineering s.r.o., za cenu ve výši 16.207.750,74 Kč s
DPH
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce Polikliniky Benátky nad Jizerou" s
firmou SARK engineering, s.r.o., se sídlem Za jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4,
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: 28.2.2021
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 23/2R/2021
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parc. č. 548/8, 816/1, 407/1, 405/1 a 405/41 v
k.ú. Nové Benátky "ST024 Benátky n.J. - úpravy trasy a přeložky sdělovacího kabelu“ - CETIN
a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na parc. č. 548/8, 816/1, 407/1, 405/1 a
405/41 v k.ú. Nové Benátky, mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností CETIN a.s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, pro akci „ST024 Benátky n.J. - úpravy
trasy a přeložky sdělovacího kabelu“
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na parc. č. 548/8, 816/1, 407/1, 405/1 a
405/41 v k.ú. Nové Benátky, mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností CETIN a.s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, pro akci „ST024 Benátky n.J. - úpravy
trasy a přeložky sdělovacího kabelu“ za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč
3. doporučuje
výše uvedený návrh smlouvy Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2021
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 24/2R/2021
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku - SK Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. projednala
žádost SK Benátky nad Jizerou, z.s., IČO: 42716187, o uzavření smlouvy o výpůjčce
nemovitého majetku na dobu určitou do 31.12.2040, jejímž předmětem by byla výpůjčka:
a. části přízemí o výměře 330,28 m2 a podkroví o výměře 176,31 m2 nacházejícího se v
budově čp. 650, ul. Letní stadion, Benátky n. Jiz., na st.p.č. 583, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 662 m2, k.ú. Nové Benátky
b. fotbalového hřiště na pozemku p.č. 778/1, sportoviště a rekreační plocha část
pozemku o výměře
cca 11.500 m2, k.ú. Nové Benátky
c. fotbalového hřiště na pozemku p.č. 778/1, sportoviště a rekreační plocha část
pozemku o výměře
cca 1.900 m2, k.ú. Nové Benátky
d. fotbalového hřiště na pozemku p.č. 778/4, sportoviště a rekreační plocha o výměře
4.327 m2, k.ú. Nové Benátky
e. fotbalového hřiště s umělou trávou na pozemku p.č. 6/15, sportoviště a rekreační
plocha o výměře
6.008 m2, k.ú. Nové Benátky
f. tribuny na st.č. 582, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, k.ú. Nové Benátky
Rozsah předmětu výpůjčky je znázorněn zákresem v přiložené mapě.
2. souhlasí
s vyvěšením záměru výpůjčky nemovitého majetku dle bodu 1. a sděluje žadateli, že výše
uvedená žádost bude projednána na dalším zasedání Rady města po sejmutí tohoto záměru z
úřední desky (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 25/2R/2021
Cenová nabídka na akci "Nová vrata ke vchodu do CR Project badmintonového centra na
náměstí 17.listopadu" - Jan Dibitanzl
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Zámečnictví Jan Dibitanzl, na akci "Nová vrata ke
vchodu do CR Project badmintonového centra na náměstí 17.listopadu" za celkovou cenu ve
výši 38.720,- Kč s DPH
2. nesouhlasí
s předloženou cenovou nabídkou firmy Zámečnictví Jan Dibitanzl, na akci "Nová vrata ke
vchodu do CR Project badmintonového centra na náměstí 17.listopadu" za celkovou cenu ve
výši 38.720,- Kč s DPH
3. sděluje
že vstup do zahrady bude řešen komplexně v rámci realizace multigenerační zahrady
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 26/2R/2021
Žádost o umístění reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení - ERFLEX a.s.
RM
1. projednala
žádost společnosti ERFLEX a.s., se sídlem Terronská 727/7, 160 00 Praha 6, ohledně
umístění 3 ks reklamních cedulí na sloupy veřejného osvětlení (středové, jednostranné)
firmy LIDL, v období 1.3.2021 - 30.8.2021
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2. souhlasí
s umístěním 3 ks reklamních cedulí na sloupy veřejného osvětlení (středové, jednostranné)
firmy LIDL s tím, že:
a. doba pronájmu je možná pouze na minimální dobu 1 roku
b. schválení konkrétního umístění jednotlivých reklamních cedulí podléhá odboru
SMRM
c. cena za pronájem 1 ks jednostranné reklamní cedule činní 6.000,- Kč bez DPH za 1
rok
d. cena za zhotovení 1 ks nové reklamní cedule s uchycením na střed sloupu VO činní
3.405,- Kč bez DPH + zpracování grafiky
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 27/2R/2021
Prodej pozemku č. 960/2 v k.ú. Dražice - Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. o prodej pozemku parc. č.
960/2 v k.ú. Dražice o výměře 1.462 m2 z důvodu využití pozemku k parkování vozidel
2. nesouhlasí
s prodejem pozemku parc. č. 960/2 v k.ú. Dražice o výměře 1.462 m2 z důvodu využití
pozemku k parkování vozidel (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
3. předkládá
žadateli návrh možnosti dlouhodobého pronájmu části pozemku parc. č. 960/2 v k.ú. Dražice
o výměře cca. 400 m2 pro parkování vozidel (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 28/2R/2021
Žádost o pronájem pozemku č. 5010/26 k.ú. Staré Benátky - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o pronájem pozemku č. 5010/26 o výměře 6.991 m2 v k.ú. Staré Benátky
za účelem uskladnění sena
2. souhlasí
s vyvěšením záměru na pronájem pozemku č. 5010/26 o výměře 6.991 m2 v k.ú. Staré
Benátky a sděluje žadateli, že výše uvedená žádost bude projednána na dalším zasedání
Rady města po sejmutí tohoto záměru z úřední desky (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 29/2R/2021
Žádost o souhlas s umístěním kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. xxxx a xxxx v k.ú.
Nové Benátky - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o souhlas s umístěním kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. xxxx a
xxxx v k.ú. Nové Benátky v majetku města Benátky nad Jizerou z důvodu rekonstrukce
rodinného domu na pozemku parc. č. st. xxxx v k.ú. Nové Benátky
2. souhlasí
s umístěním kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. xxxx a xxxx v k.ú. Nové Benátky v
majetku města Benátky nad Jizerou z důvodu rekonstrukce rodinného domu na pozemku
parc. č. st. xxxx v k.ú. Nové Benátky (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 30/2R/2021
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 2020
2. souhlasí
s použitím znaku města ve výroční zprávě společnosti Laxus z.ú./Semiramis z.ú. za rok 2020
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 31/2R/2021
Žádost o započtení nákladů na výměnu kotle na adrese xxxx - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o započtení proinvestovaných nákladů ve výši 67. 277,- Kč na výměnu
kotle na tuhá paliva na adrese xxxx formou odečtu z nájemného
2. souhlasí
se započtením proinvestovaných nákladů ve výši 67. 277,- Kč na výměnu kotle na tuhá
paliva na adrese xxxx formou odečtu z nájemného (souhlasilo 6 přítomných radních, 1 se
zdržel hlasování)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 32/2R/2021
Žádost o krátkodobé umístění reklamního sloupu - Outdoor akzent s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou žádost společnosti Outdoor akzent s.r.o. o umístění reklamního sloupu (o
půdorysu 2,5 x 2,65 m, výška 6 m) na pozemcích parc. č. 839/7 v k.ú. Kbel a parc. č. 359/1 v
k.ú. Obodř v termínu 1.3.2021 - 30.4.2021 z důvodu propagace společnosti LIDL v
souvislosti s otevřením nové prodejny v Benátkách nad Jizerou za nabízenou úplatu ve výši
40.000,- Kč
2. nesouhlasí
s umístěním reklamního sloupu (o půdorysu 2,5 x 2,65 m, výška 6 m) na pozemcích parc. č.
839/7 v k.ú. Kbel a parc. č. 359/1 v k.ú. Obodř v termínu 1.3.2021 - 30.4.2021 z důvodu
propagace společnosti LIDL v souvislosti s otevřením nové prodejny v Benátkách nad
Jizerou za nabízenou úplatu ve výši 40.000,- Kč (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 33/2R/2021
Žádost o možnost využití nebytových prostor na nám. 17.listopadu, BnJ - Městské centrum
komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace města
Městského centra komplexní péče, o možnost využití nebytových prostor na adrese nám. 17.
listopadu č. 502, Benátky nad Jizerou za účelem uskladnění kompenzačních a hygienických
pomůcek a různých sezónních dekorací
2. souhlasí
s využitím nebytových prostor na adrese nám. 17. listopadu č. 502, Benátky nad Jizerou pro
potřeby Městského centra komplexní péče (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 34/2R/2021
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2021 - MŠ Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Jany Pucandlové, ředitelky Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, o
souhlas s plánem odpisů majetku MŠ pro rok 2021 v celkové výši 112.635,44 Kč
2. schvaluje
odpisy majetku Mateřské školy města Benátky nad Jizerou pro rok 2021 v celkové výši
112.635,44 Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 35/2R/2021
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2021 - Správa sportovních zařízení
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Martina Nováka, ředitele příspěvkové organizace města Správy
sportovních zařízení, o souhlas s plánem odpisů majetku SSZ pro rok 2021 v celkové výši
88.792,72 Kč
2. schvaluje
odpisy majetku Správy sportovních zařízení Benátky nad Jizerou pro rok 2021 v celkové
výši 88.792,72 Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 36/2R/2021
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2021 - Městské centrum komplexní péče Benátky nad
Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace města
Městského centra komplexní péče, o souhlas s plánem odpisů majetku MěCKP pro rok 2021
v celkové výši 417.348,- Kč
2. schvaluje
odpisy majetku Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou pro rok 2021 v
celkové výši 417.348,- Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 28.2.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 37/2R/2021
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2020 - MŠ Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové organizace
města Mateřská škola Benátky nad Jizerou za rok 2020 s tím, že ředitelka paní Bc. Jana
Pucandlová navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 133.036,35 Kč do
Rezervního fondu
2. postupuje
zprávu a účetní závěrku jmenovanému orgánu (dle usnesení ZM č. 82/4Z/2020) k zajištění a
přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových
organizací dle vnitřních směrnic města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2021
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 38/2R/2021
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2020 - Správa sportovních zařízení
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové organizace
města Správa sportovních zařízení za rok 2020 s tím, že ředitel pan Mgr. Martin Novák
navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 534.169,54 Kč do Rezervního
fondu
2. postupuje
zprávu a účetní závěrku jmenovanému orgánu (dle usnesení ZM č. 82/4Z/2020) k zajištění a
přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových
organizací dle vnitřních směrnic města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2021
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 39/2R/2021
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2020 - Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové organizace
města Městské centrum komplexní péče za rok 2020 s tím, že paní Bc. Monika Megličová,
DiS., pověřená řízením příspěvkové organizace navrhuje převést hospodářský výsledek za
rok 2020 ve výši 5.644,02 Kč do Rezervního fondu
2. postupuje
zprávu a účetní závěrku jmenovanému orgánu (dle usnesení ZM č. 82/4Z/2020) k zajištění a
přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových
organizací dle vnitřních směrnic města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2021
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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