MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 12.06.2020
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. 255/10R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 219/8R/2020, 229/9R/2020, 230/9R/2020, 232/9R/2020,
233/9R/2020, 234/9R/2020, 235/9R/2020, 236/9R/2020, 238/9R/2020, 240/9R/2020,
241/9R/2020, 242/9R/2020, 245/9R/2020, 246/9R/2020, 247/9R/2020, 249/9R/2020,
250/9R/2020, 251/9R/2020, 253/9R/2020, 254/9R/2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 209/9R/2016 T: 31.12.2020, 434/17R/2017 T: 31.12.2020, 251/8R/2018 T:
31.12.2020, 320/9R/2019 T: 31.12.2020, 61/3R/2020 T: 31.12.2020, 136/4R/2020 T:
31.12.2020, 191/7R/2020 T: 31.12.2020, 192/7R/2020 T: 31.12.2020, 194/7R/2020 T:
31.12.2020, 222/8R/2020 T: 31.12.2020, 244/9R/2020 T: 31.12.2020, 248/9R/2020 T:
24.9.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 256/10R/2020
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-5.2020
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1.- 5. měsíc roku 2020
(souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 257/10R/2020
Přijaté neinvestiční peněžní dary od občanů v souvislosti s šířením viru COVID -19
RM
1. projednala
oznámení odboru Finančního a plánovacího o přijetí neinvestičních peněžních darů od
občanů v souvislosti s šířením viru COVID -19 v celkové výši 29.029,- Kč
2. souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 29.029,- Kč a velice děkuje všem občanům(souhlasilo 7
přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 258/10R/2020
Přehled dlužných částek za pronájem nebytových prostor (na úseku Finančního a plánovacího
odboru)
RM
1. projednala
přehled dlužných částek za pronájem nebytových prostor (stav ke dni 10.6.2020)
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2. bere na vědomí
přehled dlužných částek za pronájem nebytových prostor (stav ke dni 10.6.2020), s tím, že
požaduje vstoupit do jednání s dlužníky (souhlasilo 7 přítomných radních)
Termín: ihned
Usnesení č. 259/10R/2020
Komise pro výstavbu, územní rozvoj dopravu a bezpečnost - ukončení členství člena v komisi
RM
1. bere na vědomí
ukončení členství pana Antonína Soumara v Komisi pro výstavbu, územní rozvoj na vlastní
žádost
2. jmenuje
Ing. arch. Jan Foita předsedou uvedené komise (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 260/10R/2020
Stanovení výše odměny za rok 2020 - xxxx
RM
1. projednala
stanovení výše finanční odměny panu xxxx za výkon činnosti technického dozoru při akcích
města v roce 2020 (protipovodňová opatření, pozemkové úpravy, územní plán aj.)
2. schvaluje
vyplacení odměny za výkon technického dozoru při akcích města v roce 2020
(protipovodňová opatření, pozemkové úpravy, územní plán aj.) ve výši xxxx,- Kč, panu
xxxx, bytem xxxx, xxxx (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 261/10R/2020
Vyplacení odměn za 1. pololetí roku 2020
RM
1. souhlasí
s vyplacením odměn ředitelům základních škol, ředitelce MŠ, ředitelce MěCKP, ředitelům
TS, SSZ, SML a zaměstnancům MěÚ za první pololetí roku 2020 (souhlasilo 5 přítomných
radních, 2 se zdrželi hlasování)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 262/10R/2020
Řád veřejného pohřebiště, k.ú. Staré Benátky
RM
1. projednala
předložený návrh řádu veřejného pohřebiště v k.ú. Staré Benátky
2. schvaluje
předložený návrh řádu veřejného pohřebiště v k.ú. Staré Benátky s účinností patnáctým
dnem následujícím po dni jeho zveřejnění na úřední desce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 263/10R/2020
Řád veřejného pohřebiště, k.ú. Nové Benátky
RM
1. projednala
předložený návrh řádu veřejného pohřebiště v k.ú. Nové Benátky
2. schvaluje
předložený návrh řádu veřejného pohřebiště v k.ú. Nové Benátky s účinností patnáctým
dnem následujícím po dni jeho zveřejnění na úřední desce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 264/10R/2020
Přesunutí termínu divadelního představení "Víš přece, že neslyším, když teče voda" - vrácení
vstupného
RM
1. projednala
návrh odboru Vnitřních věcí a kultury o vrácení vstupného občanům, kterým nebude
vyhovovat náhradní termín divadelního představení "Víš přece, že neslyším, když teče
voda", přesunutý na 26.10.2020 z původního termínu 30.3. 2020, kdy nemohlo být
uskutečněno z důvodu vládních nařízení - pandemie. Možnost vrácení vstupného OVV
doporučuje od 1.7. do 31.8. 2020 v Infocentru
2. souhlasí
s vrácením vstupného občanům, kterým nebude vyhovovat náhradní termín divadelního
představení "Víš přece, že neslyším, když teče voda", které nemohlo být odehráno dne
30.3.2020 z důvodu vládních nařízení ( pandemie) a jehož náhradní termín je stanoven na
26.10.2020. Vrácení vstupenek je možné v Infocentru od 1.7. do 31.8. 2020, kdy bude
občanům vrácena příslušná finanční částka za vstupenku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Marie Khýnová
Usnesení č. 265/10R/2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce “Dodávka a montáž klimatizace pro společenský sál
Záložna“
RM
1. projednala
protokol o jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na
dodavatele “Dodávka a montáž klimatizace pro společenský sál Záložna“ ze dne 10.6.2020.
Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější
nabídku firmy BADGER s.r.o. Praha 3 za cenu ve výši 1.278.180,- Kč s DPH.
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci “Dodávka a montáž klimatizace pro společenský sál
Záložna“ s firmou BADGER s.r.o., se sídlem Táboritská 881/14, 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: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 266/10R/2020
Vyúčtování 1. částky dotace z FPSZC za rok 2020 - SK Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti SK
Benátky nad Jizerou ve výši 875.880,- Kč
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu
města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 267/10R/2020
Cenová nabídka na akci "Rekonstrukce spodní stavby oplocení-opěrné zdi ZŠ Pražská" - ZETA
BENÁTKY s.r.o., STRABAG a.s.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na akci "Rekonstrukce spodní stavby oplocení-opěrné zdi ZŠ
Pražská" od firmy:
a. ZETA BENÁTKY s.r.o. za celkovou cenu ve výši 731.590,- Kč s DPH
b. STRABAG a.s. za celkovou cenu ve výši 629.141,26 Kč s DPH
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2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150
00 Praha 5, na akci "Rekonstrukce spodní stavby oplocení-opěrné zdi ZŠ Pražská" za cenu
ve výši 629.141,26 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 268/10R/2020
Cenová nabídka na akci "Nové oplocení u ZŠ Pražská" - Zámečnictví Jan Dibitanzl
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Zámečnictví Jan Dibitanzl, na akci "Nové oplocení u
ZŠ Pražská" za celkovou cenu ve výši 361.790,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Zámečnictví Jan Dibitanzl, se sídlem Kbel 25, 294 71
Benátky nad Jizerou, IČO: 647203907, na akci "Nové oplocení u ZŠ Pražská" za celkovou
cenu ve výši 361.790,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 5 přítomných
radních, 2 se zdrželi hlasování)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 269/10R/2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č 601/112 k.ú. Staré Benátky a
právo provést stavbu plynárenského zařízení Benátky nad Jizerou pro pozemky p.č.601/104,
601/105 aj. v k.ú. Staré Benátky, STL plynovod a plynovodní přípojky pro 2 OM - GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - stavba
plynárenského zařízení, mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností GasNet, s.r.o.,
zastoupenou společnosti GridServices, s.r.o. jejímž předmětem je zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 601/112 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad Jizerou
ppč.601/104, 601/105 aj., STL plynovod a plynovodní přípojky pro 2 OM"
2. pověřuje
vedení města sjednáním osobní schůzky ve výše uvedené záležitosti (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 270/10R/2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Oprava objektu Loděnice v Benátkách nad Jizerou" - Ing.
Michal Štýs
RM
1. projednala
předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Oprava objektu Loděnice v
Benátkách nad Jizerou" mezi Městem Benátky nad Jizerou a firmou Ing. Michal Štýs, jehož
předmětem jsou méněpráce ve výši 103.888,86 Kč s DPH
2. schvaluje
předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Oprava objektu Loděnice v
Benátkách nad Jizerou" mezi Městem Benátky nad Jizerou a firmou Ing. Michal Štýs, jehož
předmětem jsou méněpráce ve výši 103.888,86 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 271/10R/2020
Dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2012 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 2 ke Směrnici č. 1/2012 upravující zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu z důvodu navýšení finančních limitů pro zařazení veřejných zakázek do
kategorie "Veřejná zakázka malého rozsahu"
2. schvaluje
výše uvedený Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2012 upravující zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu s účinností od 1.7.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 272/10R/2020
Darovací smlouva Nadace O2 x ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55
RM
1. projednala
návrh Darovací smlouvy mezi ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 a Nadací O2, jejímž
předmětem je peněžní dar ve výši 80.000,- Kč za účelem grantového programu O2 Chytrá
škola, který podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální
gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice
2. souhlasí
s návrhem Darovací smlouvy mezi ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 a Nadací O2,
jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 80.000,- Kč za účelem grantového programu O2
Chytrá škola, který podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu,
digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice (souhlasilo 6
přítomných radních, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 273/10R/2020
Nabídka na realizaci produkce letního kina - Letní kino s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou nabídku pana Lubomíra Lukeše, zástupce společnosti Letní kino s.r.o., na
realizaci produkce letního kina v Benátkách nad Jizerou
2. nesouhlasí
s výše uvedenou nabídkou z důvodu, že město má již uzavřenou spolupráci s
Kinematografem bratří Čadíků (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 274/10R/2020
Stížnosti na rušení nočního klidu
RM
1. projednala
a. stížnost obyvatel ul. Vaněčkova na opakované rušení nočního klidu provozem
pohostinství U Čapků
b. stížnost obyvatel ul. Lidická na opakované rušení nočního klidu provozem baru U
Foxe
c. stížnost obyvatel na opakované rušení nočního klidu v parčíku F. Bárty
d. petici obyvatel ul. Kalistova za podélné parkování na chodníku v této ulici
2. sděluje
k výše uvedeným stížnostem následující:
a. provozovatelé pohostinství U Čapků budou pozváni na pravidelné jednání s Policií
ČR, které se uskuteční dne 2.7.2020
b. provozovatelé baru U Foxe budou pozváni na pravidelné jednání s Policií ČR, které se
uskuteční dne 2.7.2020
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c. stížnost na opakované rušení nočního klidu v parčíku F. Bárty bude projednána na
pravidelném jednání s Policií ČR, které se uskuteční dne 2.7.2020
d. RM nesouhlasí s jednosměrněním ul. Kalistova, ani s povolením parkování na
chodníku. Dle sdělení Policie ČR byly za období od 1.1. - 25.5.2020 řešeny pouze
dva podněty nesprávného parkování v této ulici (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 275/10R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace na akci "1. a 2. Český pohár žáků ve vodním slalomu" - SK
VS Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. projednala
žádost paní Ing. Petry Baškové, predsedkyně SK VS Benátky nad Jizerou z.s., o poskytnutí
finanční dotace ve výši 10.000,- Kč na akci "1. a 2. Český pohár žáků ve vodním slalomu"
pro závodníky z celé ČR, která se uskuteční ve dnech 20. - 21.6.2020
2. nesouhlasí
s poskytnutím výše uvedené finanční dotace (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 276/10R/2020
Žádost o dotaci a součinnost při realizaci sportovní akce "Kemp vítězů" - Atletický klub Adama
Sebastiana Helceleta z.s.
RM
1. projednala
žádost pana Adama Sebastiana Helceleta, předsedy spolku Atletický klub Adama Sebastiana
Helceleta z.s.
a. o zapůjčení sportovišť (tartanové hřiště, umělou trávu atd.) včetně poskytnutí zázemí
(toalety, prostory základní školy), poskytnutí ubytování pro trenérský tým v místě
konání akce, možnost využití městské haly v případě nepříznivého počasí a
poskytnutí zázemí (klubovny/domku) v těsné blízkosti tartanového hřiště pro účely
zázemí v rámci konání sportovního příměstského kempu pro děti ve věku 6 až 12 let
v termínu 17. - 21.8.2020
b. o poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč na podporu konání výše uvedené
sportovní akce
2. souhlasí
se zapůjčením hřiště s umělou trávou včetně poskytnutí zázemí a ubytování pro trenérský
tým v budově školy, s využitím městské haly v případě nepříznivého počasí v rámci konání
sportovního příměstského kempu pro děti ve věku 6 až 12 let v termínu 17. - 21.8.2020
3. požaduje
od žadatele doložit rozpočet na výše uvedenou akci a sdělit počet dětí z Benátek nad Jizerou
T: 3.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 277/10R/2020
Žádost o schválení sportovně-kulturní akce "Red Bull Feel the Wheel" - Michal Maroši
RM
1. projednala
žádost pana Michala Marošiho 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. schvaluje
výše uvedenou sportovně-kulturní s tím, že musí být veškerá hudební produkce ukončena do
24:00 hodin, aby nedošlo k rušení nočního klidu. Rada města požaduje zajistit příjezd a
odjezd návštěvníků a účastníků výše uvedené akce přes dražický les, aby nebyla extrémně
zatížena zvýšeným provozem městská část Kbel (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 278/10R/2020
Žádost o povolení konání koncertů na Loděnici na Urbanovce v roce 2020 a o prodloužení časů
hudební produkce - Boatpeople s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti Boatpeople s.r.o. o povolení konání koncertů v klubu Loděnice na
Urbanovce v sezoně od 26.06. do 25.09.2020 dle přiloženého rozpisu akcí a o prodloužení
časů hudební produkce v pátečních a sobotních večerních hodinách
2. souhlasí
s povolením konání koncertů v klubu Loděnice v sezoně od 26.06. do 25.09.2020 dle
přiloženého rozpisu akcí a s prodloužením časů hudební produkce v pátečních a sobotních
večerních hodinách do 24:00 hodin
3. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit úpravu doby trvání nočního klidu z důvodu prodloužení časů
hudební produkce v klubu Loděnice na Urbanovce v pátečních a sobotních večerních
hodinách do 24:00 hodin schválením obecně závazné vyhlášce o nočním klidu (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 279/10R/2020
Žádost o pronájem vypůjčených prostor - Nohejbal-klub
RM
1. projednala
žádost Nohejbal-klubu, se sídlem Dražická 738, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO:
48682829 o pronájem vypůjčených prostor dle Smlouvy o výpůjčce č. 3/NB/2020, dle bodu
III/4 této smlouvy, panu xxxx z důvodu konaní soukromého nohejbalového turnaje ve dnech
26. - 28.6.2020
2. souhlasí
s pronájmem vypůjčených prostor dle Smlouvy o výpůjčce č. 3/NB/2020, dle bodu III/4 této
smlouvy, panu xxxx z důvodu konaní soukromého nohejbalového turnaje ve dnech 26. 28.6.2020 s tím, že musí být dodržena doba nočního klidu od 22:00 - 6:00 hodin (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 26.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 280/10R/2020
Žádost o povolení vybudování vjezdu přes pozemek č. xxxx a xxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o povolení zpřístupnění vjezdu na pozemek p.č. xxxx v k.ú. Nové Benátky
přes pozemky p.č. xxxx a xxxx ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou z důvodu parkování
osobního automobilu
2. souhlasí
se zřízením vjezdu na pozemek p.č. xxxx v k.ú. Nové Benátky přes pozemky p.č. xxxx a
xxxx ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou z důvodu parkování osobního automobilu na
vlastní náklady žadatelky (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 281/10R/2020
Prodej části pozemku č. xxxx o výměře cca 72 m2 v k.ú. Nové Benátky - xxxx
RM
1. projednala
žádost xxxx o prodej části pozemku parc. č. xxxx v k.ú. Nové Benátky o výměře cca 72 m2
z důvodu vybudování plotu
2. souhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. xxxx v k.ú. Nové Benátky o výměře cca 72 m2 z důvodu
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vybudování plotu s tím, že postupuje Finančnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu
města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 282/10R/2020
Žádost o přidělení sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o přidělení sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad
Jizerou
2. souhlasí
s přidělením sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou, paní
xxxx, bytem xxxx, xxxx na dobu určitou a to od 1.7.2020 do 30.9.2020 (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 283/10R/2020
Žádost o přidělení sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o přidělení sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad
Jizerou
2. nesouhlasí
s přidělením sociálního bytu na adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou, paní
xxxx, bytem xxxx, xxxx (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 284/10R/2020
Žádost o povolení využívání soukromého jednostopového vozidla - Technické služby města
Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace Technické služby města
Benátky nad Jizerou, o povolení využívat soukromé jednostopové vozidlo, SPZ: 3SD856 pro
služební účely a to pro rok 2020
2. povoluje
využívat soukromé jednostopové vozidlo, SPZ: 3SD856 pro služební účely a to pro rok 2020
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 285/10R/2020
Žádost o navýšení kapacity školní jídelny - ZŠ Husovo náměstí
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Radka Dostála, ředitele ZŠ Husovo náměstí 55, Benátky nad Jizerou, o
navýšení kapacity školní jídelny Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 z
360 jídel na 440 jídel. K tomuto navýšení může dojít díky technologickému vývoji
používaných přístrojů dle přiložené cenové nabídky od firmy TeS, spol. s r.o. na zakoupení
multifunkční pánve Rational 100 It za celkovou cenu ve výši 547.811,53 Kč s DPH
2. souhlasí
a. se zakoupením multifunkční pánve Rational 100 It od firmy TeS, spol. s r.o. za
celkovou cenu ve výši 547.811,53 Kč s DPH
b. s navýšením kapacity školní jídelny, Husovo náměstí 40, Benátky nad Jizerou,
Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 z 360 jídel na 440 jídel
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 286/10R/2020
Cenová nabídka na akci "Doplnění 4 ks nových pouzder pro volejbalové sloupky" - Profil Plus
s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Profil Plus s.r.o., na akci "Doplnění 4 ks nových
pouzder pro volejbalové sloupky" za celkovou cenu ve výši 89.599,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Profil Plus s.r.o., se sídlem Dlouhý Most 15, 463 12
Dlouhý Most, IČO: 43225110, na akci "Doplnění 4 ks nových pouzder pro volejbalové
sloupky" za celkovou cenu ve výši 89.599,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 287/10R/2020
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.č. 601/48 v k.ú. Staré Benátky, plynovodní
přípojka "Restaurace McDonald ́s Benátky nad Jizerou" - McDonald`s ČR spol. s r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění,
údržba, opravy a provozování plynárenského zařízení mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností McDonald`s ČR spol. s r.o., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 601/48 v k.ú. Staré Benátky, plynovodní přípojka "Restaurace McDonald ś
Benátky nad Jizerou"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení,
umístění, údržba, opravy a provozování plynárenského zařízení mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností McDonald`s ČR spol. s r.o., se sídlem Radlická 740/113C, Jinonice,
158 00 Praha, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 601/48 v k.ú.
Staré Benátky, plynovodní přípojka "Restaurace McDonald ś Benátky nad Jizerou" za
jednorázovou úplatu ve výši 605,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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