MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 14.02.2020
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. 49/3R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 5/1R/2020, 20/2R/2020, 22/2R/2020, 23/2R/2020,
33/2R/2020, 34/2R/2020, 35/2R/2020, 36/2R/2020, 38/2R/2020, 39/2R/2020,
46/2R/2020, 47/2R/2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
3. revokuje
a. usnesení číslo 21/2R/2020 doplňuje se bod č. 2, 3 a 4 následně:
2. RM projednala předloženou cenovou nabídku od advokátní kanceláře Mgr.
Ing. Pavel Bezouška & Mgr. Tomáš Hobl & Mgr. Jan Špitz na zastupování
města Benátky nad Jizerou v soudním sporu s paní xxxx
3. RM schvaluje předloženou cenovou nabídku výše uvedené advokátní
kanceláře na zastupování města Benátky nad Jizerou v soudním sporu s paní
xxxx
4. RM bere na vědomí udělení plné moci pro zastupování města v uvedené
záležitosti pro advokáta Mgr. Tomáše Hobla (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 29.2.2020
Z: Bc. Marek Mařík
b. usnesení číslo 25/2R/2020 doplňuje se bod č. 3 následně:
3. RM bere na vědomí výsledek jednání, v uvedené záležitosti, na kterém byli
přítomni zástupci Policie ČR a provozovatelé podniku Bowlingwood. Bylo
dohodnuto, že provozovatelé tohoto podniku budou dodržovat ustanovení
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tj. dodržovat dobu nočního
klidu. Pokud bude porušován ze strany provozovatele noční klid, bude toto
řešeno ze strany Policie ČR. Město považuje tímto tuto záležitost za
vyřízenou.
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
c. usnesení číslo 27/2R/2020 doplňuje se na základě doložení požadovaných
dokladů od AMK VCC Benátky nad Jizerou a BK 1973 Deltacar Benátky
nad Jizerou bod č. 3 a 4 následně:
3. RM souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků z
Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2020
4. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozdělení finančních
prostředků z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2020
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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d. usnesení číslo 29/2R/2020 doplňuje se na základě upřesnění částky
požadované dotace od pana Luboše Poluhy, předsedy BK Kalibr Benátky z.s.
bod č. 3, 4 a 5 následně:
3. RM projednala žádost pana Luboše Poluhy, předsedy BK Kalibr Benátky
z.s. o poskytnutí finanční dotace ve výši 110.761,- Kč na úpravu pozemku
biatlonového klubu a nákup vzduchovky s příslušenstvím
4. RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 80.000,- Kč, BK Kalibr
Benátky z.s., se sídlem Šnajdrova 361, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO:
08178348, na úpravu pozemku biatlonového klubu a nákup vzduchovky s
příslušenstvím
5. RM doporučuje výše uvedenou žádost zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
e. usnesení číslo 41/2R/2020 doplňuje se bod č. 3, 4 a 5 následně:
3. RM projednala předloženou cenovou nabídku na akci "Vybudování polní
cesty na parcele č.1212 k.ú. Staré Benátky" od firmy:
a. STRABAG a.s. za cenu ve výši 1.305.964,- Kč s DPH
b. ZETA BENÁTKY s.r.o. za cenu ve výši 1.388.876,- Kč s DPH
c. Libor Čapek za cenu ve výši 1.287.951,- Kč s DPH
4. RM schvaluje předloženou cenovou nabídku firmy Libor Čapek, se sídlem
Jana z Dražic 373/16, 294 71 Benátky nad Jizerou, na akci "Vybudování
polní cesty na parcele č.1212 k.ú. Staré Benátky" za cenu ve výši 1.287.951,Kč s DPH
5. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou
akci (souhlasilo 6 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
f. usnesení číslo 42/2R/2020 doplňuje se na základě dopisu od pana Pavla
Houdka, jednatele společnosti U Bílého páva s.r.o. ze dne 7.2.2020 bod č. 3
následně:
3. RM pověřuje starostu města a místostarosty sjednáním schůzky s panem
Pavlem Houdkem (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
g. usnesení číslo 48/2R/2020 mění se na základě upřesnění termínu služební
zahraniční cesty do Modry bod č. 1 a 2 následně:
1. RM projednala účast PhDr. Karla Bendla, Mgr. Radka Dostála a Bc.
Marka Maříka na služební zahraniční cestě do partnerského města Modra
(naplnění Memoranda o spolupráci mezi partnerskými městy v roce 2020),
která se uskuteční ve dnech 03.03. - 04.03.2020. Uvedeným osobám bude
poskytnuto kapesné a stravné ve výši 30 € a účastníci cesty budou na dobu
pobytu pojištěni
2. RM souhlasí s účastí PhDr. Karla Bendla, Mgr. Radka Dostála a Bc.
Marka Maříka na služební zahraniční cestě do partnerského města Modra
(naplnění Memoranda o spolupráci mezi partnerskými městy v roce 2020),
která se uskuteční ve dnech 03.03. - 04.03.2020. Uvedeným osobám bude
poskytnuto kapesné a stravné ve výši 30 € a účastníci cesty budou na dobu
pobytu pojištěni (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 2.3.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
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Usnesení č. 50/3R/2020
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-12.2019
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1.- 12. měsíce
roku 2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 51/3R/2020
Veřejná nabídka na "Pronájem 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"
RM
1. bere na vědomí
odstoupení firmy U BÍLÉHO PÁVA s.r.o., se sídlem Komenského 233/2, 294 71
Benátky nad Jizerou, IČ 04466527 z výběrového řízení na "Pronájem 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"
2. projednala
předloženou nabídku na "Pronájem 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" od společnosti:
a. RIMMCO s.r.o., se sídlem Dr. Nováka 487/12, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ
25664557
3. rozhodla
uzavřít Smlouvu o pronájmu výše uvedených prostor sloužících k podnikání se
společností RIMMCO s.r.o., se sídlem Dr. Nováka 487/12, 294 71 Benátky nad
Jizerou, IČ 25664557, za celkovou cenu za veškeré pronajaté prostory ve výši
60.000,- Kč bez DPH za měsíc + náklady za služby s pronájmem spojené, na dobu
neurčitou s účinností od 1.4.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 52/3R/2020
Koncerty KPU - seznam koncertů od září 2020 - červen 2021
RM
1. projednala
žádost pana Lubomíra Filipce o schválení návrhu počtu koncertů KPÚ včetně
honorářů pro období září 2020 - červen 2021 :
8. září 2020 - I. B. Brouková - zpěv, K, Ghanudi - harfa, M. Knoblochová – cembalo
/ museum.....18.000,- Kč
13. října 2020 - Martin Kasík - klavír / malý sál Záložny....12.000,- Kč
3. listopadu 2020 - smyčcové kvarteto Apollon / malý sál Záložny..16.500,- Kč
19. ledna 2021 - jazzové trio Ondřeje Kabrny / velký sál Záložny...15.000,- Kč
16. února 2021 - Milan Al Ašhab - housle, Adam Skoumal – klavír / malý sál
Záložny.......16.000,- Kč
23. března 2021 - Petr Ries - kontrabas, Miroslav Sekera - klavír / malý sál
Záložny...15.000,- Kč
6. dubna 2021v - Bennewitzovo kvarteto / malý sál Záložny...20.000,- Kč plus DPH
……celkem 23.000,- Kč
11. května 2021 - L. Torgersen - barokní housle, H. Fleková - viola da gamba, J.
Krejča - teorba / museum...16.000,- Kč
červen 2021 - Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie / nádvoří
zámku………20.000,- Kč
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2. souhlasí
s navrhovanými koncerty a uvedenými honoráři tak, jak je výše uvedeno (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Marie Khýnová
Usnesení č. 53/3R/2020
Návrh na likvidaci osobního automobilu Škoda Fabia Combi 8S4 7073
RM
1. projednala
předložený návrh odboru Správy majetku a rozvoje města na likvidaci osobního
automobilu Škoda Škoda Fabia Combi 8S4 7073, černá, inv. č. 3-1429, který byl
pořízen v roce 2008
2. souhlasí
s likvidací osobního automobilu Škoda Škoda Fabia Combi 8S4 7073, černá, inv. č.
3-1429, který byl pořízen v roce 2008 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 54/3R/2020
Vyúčtování 3. částky dotace z FPSZC za rok 2019 - HC Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti
Hokejového klubu Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 805.331,- Kč za rok 2019
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 55/3R/2020
Vyúčtování 3. částky dotace z FPSZC za rok 2019 - Volejbalový klub Benátky nad
Jizerou z.s.
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti
Volejbalového klubu Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 417.938,- Kč za rok 2019
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 56/3R/2020
Vyúčtování finanční dotace z FPSZC za rok 2019 - Badmintonový klub 1973
DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti
Badmintonového klubu 1973 DELTACAR Benátky n.Jiz., z.s. ve výši 452.005,- Kč
za rok 2019
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 57/3R/2020
Vyúčtování finanční dotace z FPSZC za rok 2019 - Klub sportovního bruslení Benátky
nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok
2019 Klubu sportovního bruslení Benátky nad Jizerou ve výši 101.222,- Kč
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 58/3R/2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce “Rekonstrukce ulice u Vodojemu“
RM
1. projednala
zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ulice u Vodojemu“
ze dne 10.2.2020. Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny, termín realizace
stavebních prací) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy HINTES s.r.o. za cenu ve výši 11.314.052,93 Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci "Rekonstrukce ulice u Vodojemu“, s firmou HINTES s.r.o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, 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: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 59/3R/2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce “Vybavení pokojů MěCKP 60 ks elektricky
polohovatelnými lůžky s antidekubitní matrací“
RM
1. projednala
protokol o jednání komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
“Vybavení pokojů MěCKP 60 ks elektricky polohovatelnými lůžky s antidekubitní
matrací“ ze dne 29.1.2020. Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny)
doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy LINET spol. s r.o. za
cenu ve výši 1.514.826,- Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy na akci “Vybavení pokojů MěCKP 60 ks elektricky
polohovatelnými lůžky s antidekubitní matrací“ s firmou LINET spol. s r.o., se
sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním
místě
3. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 60/3R/2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce “Zhotovení a modernizace chodníku v ulici Pražská
v Benátkách nad Jizerou“
RM
1. projednala
protokol o jednání komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
“Zhotovení a modernizace chodníku v ulici Pražská v Benátkách nad Jizerou“ ze dne
12.2.2020. Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat
jako nejvhodnější nabídku firmy ZETA Benátky s.r.o., za cenu ve výši 3.619.776,Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci “Zhotovení a modernizace chodníku v ulici
Pražská v Benátkách nad Jizerou“, s firmou ZETA Benátky s.r.o. se sídlem Letní
Stadion 650, 29471 Benátky nad Jizerou, 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: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 61/3R/2020
Směna části pozemku č. xxxx v k.ú. Obodř za část pozemku č. xxxx v k.ú. Obodř - xxxx
RM
1. projednala
návrh na směnu části pozemku č. xxxx o výměře xxxx m2 v k.ú. Obodř v majetku
města Benátky nad Jizerou za pozemek č. xxxx o výměře xxxx m2 v k.ú. Obodř ve
vlastnictví paní xxxx, bytem xxxx, xxxx z důvodu vybudování opěrné zdi a
narovnání vlastnických vztahů
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který směnu výše uvedených
pozemků doporučuje. Žadatelka si podala žádost o vydání stanoviska na stavbu
opěrné zdi na pozemku parc. č. xxxx a xxxx v k.ú. Obodř, kterou by ráda vybudovala
na hranici stezky v rovině, bez zlomu. V současnosti stezka vede na pozemku
žadatelky. Směnou pozemků by se narovnala stezka a zároveň by došlo k narovnání
vlastnických vztahů
3. souhlasí
se směnou části pozemku č. xxxx o výměře xxxx m2 v k.ú. Obodř v majetku města
Benátky nad Jizerou za pozemek č. xxxx o výměře xxxx m2 v k.ú. Obodř ve
vlastnictví paní xxxx, bytem xxxx, xxxx z důvodu vybudování opěrné zdi a
narovnání vlastnických vztahů s tím, že po vyhotovení geometrického plánu bude
záměr prodeje vyvěšen na úřední desce a následně po sejmutí doporučen 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. 62/3R/2020
Cenová nabídka na akci "Nákup staršího víceúčelového zametacího stroje s nástavbou
pro sypač a sněhovou radlici pro TS města" - MANATECH CZ s.r.o. , AUTOSAS s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na akci "Nákup staršího víceúčelového zametacího
stroje s nástavbou pro sypač a sněhovou radlici pro TS města" od firmy
a. Manatech s.r.o. za celkovou cenu ve výši cca 2.400.000,- Kč s DPH
b. Auto SAS s.r.o. za celkovou cenu ve výši 1.530.166,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Auto SAS s.r.o., se sídlem Rychnovská 577,
517 01 Solnice, na akci "Nákup staršího víceúčelového zametacího stroje s
nástavbou pro sypač a sněhovou radlici pro TS města" za cenu ve výši 1.530.166,Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 63/3R/2020
Cenová nabídka na akci "Zřízení internetových stránek benatky.nevyhazujto.cz".Goodooga s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Goodooga s.r.o. na akci "Zřízení internetových
stránek benatky.nevyhazujto.cz" za cenu ve výši Kč 50.820,- s DPH/rok
2. nesouhlasí
s předloženou cenovou nabídkou firmy Goodooga s.r.o., se sídlem Choceňská 743,
199 00 Praha 9, na akci "Zřízení internetových stránek benatky.nevyhazujto.cz" za
cenu ve výši Kč 50.820,- s DPH/rok (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 64/3R/2020
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na
pozemku parc. č. 212/37 v k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení,
umístění a provozování zař. distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN) a
právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č.212/37 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad Jizerou, navýšení
na 200A, Well Pack"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení,
umístění a provozování zař. distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN) a
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. 212/37 v k.ú. Staré
Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad Jizerou, navýšení na 200A, Well
Pack" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
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3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 65/3R/2020
Smlouva o nájmu pozemku st.p.č. 53/7 v k.ú. Staré Benátky (veřejné WC) - MiReLuMi
s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Benátky nad Jizerou a
společností MiReLuMi s.r.o., jejímž předmětem je pronájem pozemku st.p.č. 53/7,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k.ú. Staré Benátky za účelem
provozování veřejného WC
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Benátky nad Jizerou a
společností MiReLuMi s.r.o., se sídlem Pražská 83/64, 294 71 Benátky nad Jizerou,
jejímž předmětem je pronájem pozemku st.p.č. 53/7, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 30 m2 v k.ú. Staré Benátky za účelem provozování veřejného WC na dobu
určitou od 1.3.2020 do 31.12.2027 za cenu ve výši 7.614,- Kč/rok
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 66/3R/2020
Dohoda o narovnání "Pronájem pozemku st.p.č. 53/7 v k.ú. Staré Benátky (veřejné WC)
- MiReLuMi s.r.o.
RM
1. projednala
návrh dohody o narovnání na úhradu částky odpovídající nájemnému za pronájem
pozemku st.p.č. 53/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 v k.ú. Staré
Benátky, na kterém je provozováno veřejné WC, ve výši 7.000,- Kč za období
1.1.2019 - 29.2.2020
2. souhlasí
s návrhem výše uvedené dohody o narovnání na úhradu částky odpovídající
nájemnému za pronájem pozemku st.p.č. 53/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
30 m2 v k.ú. Staré Benátky, na kterém je provozováno veřejné WC, ve výši 7.000,Kč za období 1.1.2019 - 29.2.2020
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené dohody (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 67/3R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace - Volejbalový klub Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Vladimíra Němečka, predsedy Volejbalového klubu Benátky nad
Jizerou z.s., o poskytnutí finanční dotace ve výši 3.000.000,- Kč na činnost spolku v
roce 2020
2. souhlasí
s poskytnutím finanční dotace ve výši 2.400.000,- Kč Volejbalového klubu Benátky
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nad Jizerou z.s., se sídlem Mladská 508, 294 71 Benátky nad Jizerou, na činnost
spolku v roce 2020. Uvedená finanční dotace, bude použita na sportovní činnost a
zajištění chodu volejbalového 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 2.400.000,- Kč výše uvedenému spolku
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 68/3R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace - 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 200.000,- Kč na činnost spolku v roce 2020
2. souhlasí
s poskytnutím finanční dotace ve výši 140.000,- Kč spolku SK VS Benátky nad
Jizerou z.s., se sídlem Na Vyhlídce 146, 294 71 Benátky nad Jizerou, na činnost
spolku v roce 2020. Uvedená finanční dotace, bude použita na 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 140.000,- Kč výše uvedenému spolku
Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 69/3R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace pro rok 2020 - TJ Sokol Kbel z.s.
RM
1. projednala
žádost TJ Sokol Kbel z.s., o poskytnutí finanční dotace ve výši 25.000,- Kč na
činnost spolku v roce 2020
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 25.000, - Kč TJ Sokol Kbel z.s., se sídlem
Kbel 216, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 42719291, na činnost spolku v
roce 2020. Uvedená finanční dotace, bude použita na činnost a zajištění
chodu spolku v roce 2020 s tím, že minimálně 30 % finančních prostředků z
této částky dotace bude použito na činnost mládeže
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené
žádosti a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 70/3R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace na nákup léčiv pro rok 2020 - Český svaz včelařů,
z.s., základní organizace Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Luboše Voborníka, předsedy Českého svazu včelařů, z.s., základní
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organizace Benátky nad Jizerou, o poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč na
zakoupení léčiv pro rok 2020
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000, - Kč Českému svazu včelařů, z.s.,
základní organizaci Benátky nad Jizerou, se sídlem Zámek 49/1, 294 71
Benátky nad Jizerou, IČO: 22714197, na zakoupení léčiv pro rok 2020
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené
žádosti a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7
přítomných radních)
3. upozorňuje
žadatele, že se žádosti o dotace podávají v rámci programu pro poskytování dotací v
oblasti kultury a dalších volnočasových aktivit s tím, že v budoucnu již nebude
individuální žádosti vyhověno
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 71/3R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace na nákup elektrické rolby - Český svaz
rychlobruslení
RM
1. projednala
žádost Českého svazu rychlobruslení o poskytnutí finanční dotace ve výši 800.000,Kč na zakoupení elektrické rolby pro zajištění kvalitativně lepších podmínek pro
přípravu české reprezentace v rychlobruslení na krátké dráze a činnosti SCM na ZS v
Benátkách nad Jizerou
2. souhlasí
s poskytnutím finanční dotace ve výši 800.000, - Kč Českému svazu rychlobruslení,
se sídlem Zatopkova 100/2, 160 17 Praha 6, na zakoupení elektrické rolby pro
zajištění kvalitativně lepších podmínek pro přípravu české reprezentace v
rychlobruslení na krátké dráze a činnosti SCM na ZS v Benátkách nad Jizerou v
případě získání dotace ze státního rozpočtu
3. doporučuje
zastupitelstvu města výše uvedenou žádost ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 72/3R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace na sociální službu raná péče občanům Benátek nad
Jizerou v roce 2020 - Oblastní charita Kutná Hora
RM
1. projednala
žádost Oblastní charity Kutná Hora o poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč
na sociální službu raná péče občanům Benátek nad Jizerou v roce 2020
prostřednictvím Střediska Raná péče Na Sioně
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Oblastní charitě Kutná Hora, se
sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, zastoupené ředitelem RNDr.
Robertem Otrubou, IČO: 49543547, na sociální službu raná péče občanům
Benátek nad Jizerou v roce 2020 prostřednictvím Střediska Raná péče Na
Sioně
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b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené
žádosti a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 73/3R/2020
Žádost o finanční dotaci na rok 2020 - Občanské sdružení Nezávislý život z.ú.
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Jany Holíkové, ředitelky občanského sdružení Nezávislý život z.ú.
v Benátkách nad Jizerou o poskytnutí finanční dotace ve výši 80.000,- Kč na
spolufinancování služby osobní asistence v roce 2020
2. postupuje
výše uvedenou žádost Zastupitelstvu města k projednání s tím, že doporučuje
schválit poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 74/3R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace na spolufinancování dopravní výchovy BESIP Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.
RM
1. projednala
žádost paní Ing. Lenky Zborníkové, ředitelky organizace Centrum služeb pro silniční
dopravu, s.p.o., o poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč na
spolufinancování dopravní výchovy BESIP v základních školách v Benátkách nad
Jizerou v roce 2020
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Centru služeb pro silniční
dopravu, s.p.o, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
IČ: 70898219, DIČ: CZ70898219 na spolufinancování dopravní výchovy
BESIP v základních školách v Benátkách nad Jizerou v roce 2020
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 75/3R/2020
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2020 - ZŠ Pražská
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Jana Novotného, ředitele ZŠ Pražská 135, Benátky nad Jizerou o
souhlas s plánem odpisů majetku školní jídelny pro rok 2020 ve výši 56.394,- Kč
2. schvaluje
odpisy majetku školní jídelny pro rok 2020 v celkové výši 56.394,- Kč (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 29.2.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
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Usnesení č. 76/3R/2020
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2020 - 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 2020 v celkové výši
113.225,92 Kč
2. schvaluje
odpisy majetku Mateřské školy města Benátky nad Jizerou pro rok 2020 v celkové
výši 113.225,92 Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 29.2.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 77/3R/2020
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2019 - 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 2019 s tím, že ředitelka
paní Bc. Jana Pucandlová navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2019 ve
výši 48.981,58 Kč následovně: 28.981,58 Kč do Rezervního fondu a 20.000,- Kč do
fondu odměn
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. 78/3R/2020
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2019 - Správa sportovních zařízení
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové
organizace města Správa sportovních zařízení za rok 2019 s tím, že ředitel pan Jan
Slivka navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 3.601,13 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. 79/3R/2020
Žádost o schválení přijetí sponzorského finančního daru - Městské centrum komplexní
péče
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace
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MěCKP o povolení přijetí sponzorského finančního daru ve výši 25.000,- Kč od
firmy BAXANT spol. s.r.o. na zakoupení pojízdného geriatrického křesla Coraille,
které bude sloužit imobilním klientům na pobytových službách
2. souhlasí
s přijetím sponzorského finančního daru ve výši 25.000,- Kč od výše uvedeného
dárce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 80/3R/2020
Žádost o schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální
služby na rok 2020 - Městské centrum komplexní péče
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace
města Městského centra komplexní péče, o schválení uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o dotaci č. S-1230/SOC/2020 včetně přílohy, jejíž předmětem je přidělení
jednorázové účelové neinvestiční dotace ve výši 10.720.300,- Kč k financování
sociálních služeb MěCKP v roce 2020
2. souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o dotaci č. S-1230/SOC/2020 včetně přílohy,
jejíž předmětem je přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace ve výši
10.720.300,- Kč k financování sociálních služeb MěCKP v roce 2020 (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 81/3R/2020
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy prostoru Tenisového centra Benátky Boatpeople s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti BOATPEOPLE s.r.o. o prodloužení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor Tenisového centra Benátky na dobu neurčitou
2. rozhodla
vypsat veřejnou nabídku na "Pronájem tenisového centra v Obodři, na adrese
Mělnická 35, Benátky nad Jizerou" s tím, že tato veřejná nabídka bude předložena ke
schválení na příštím zasedání Rady města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 82/3R/2020
Žádost o poskytnutí prostor k umístění torza s keramikou p. Václava Černého - Jana
Vetešníková, Mgr. Sylva Buriánová, MUDr. Lenka Draková, Mgr. Jaroslava Šimková
RM
1. projednala
žádost paní Jany Vetešníkové, Mgr. Sylvy Buriánové, MUDr. Lenky Drakové a Mgr.
Jaroslavy Šimkové o poskytnutí prostor k umístění torza s keramikou p. Václava
Černého, které se nachází na pozemku parc. č. 133/82 v k.ú. Staré Benátky
2. postupuje
výše uvedenou žádost Zastupitelstvu města k projednání (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 83/3R/2020
Žádost o pronájem sportovišť a společenského sálu v Kulturně vzdělávacím centru
Záložna na realizaci 19. ročníku sportovní akce "Multikemp" a o povolení použití znaku
města na tuto akci - ATHLETES IN ACTION Nový život, o.p.s.
RM
1. projednala
a. žádost pana Ing. Adama Novozámského, organizace ATHLETES IN ACTION
Nový život, o.p.s., o pronájem sportovišť a společenského sálu v Kulturně
vzdělávacím centru Záložna na realizaci 19. ročníku sportovní akce
"Multikemp" v termínu 19. - 25.07.2020
b. žádost pana Ing. Adama Novozámského, organizace ATHLETES IN ACTION
Nový život, o.p.s., o povolení použití znaku města k propagaci výše uvedené
akce
2. souhlasí
a. s pronájmem sportovišť a společenského sálu v Kulturně vzdělávacím centru
Záložna organizaci ATHLETES IN ACTION Nový život, o.p.s., na realizaci
19. ročníku sportovní akce "Multikemp" v termínu 19. - 25.07.2020 za cenu
ve výši 20.000,- Kč bez DPH s tím, že ve věci pronájmu objektů ZŠ Husovo
náměstí je třeba domluvit se s ředitelem školy
b. s použitím znaku města organizaci ATHLETES IN ACTION Nový život,
o.p.s., k propagaci výše uvedené akce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 84/3R/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 22.2.2020
2. souhlasí
se zapůjčením prostor zámecké krčmy na uspořádání rodinné oslavy, která se
uskuteční dne 22.2.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 85/3R/2020
Žádost o úpravu a přístavbu OC Benátky nad Jizerou - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o odsouhlasení rozšíření přístavby - změna stavby před jejím
dokončením - stavební úpravy a přístavba OC Benátky nad Jizerou pro účely
sloučeného územního a stavebního řízení
2. pověřuje
vedení města sjednáním osobní schůzky s vlastníkem objektu panem xxxx a
žadatelem xxxx ve výše uvedené záležitosti (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 86/3R/2020
Žádost o připojení se k akci "Vlajka pro Tibet" - Spolek LUNGTA
RM
1. projednala
žádost Spolku LUNGTA o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a
to vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2020
2. nesouhlasí
s připojením města Benátky nad Jizerou k výše uvedené kampani (nesouhlasilo 7
přítomných radních)
T: 29.2.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 87/3R/2020
Žádost o přidělení služebního bytu - Policie ČR, Obvodní oddělení Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost Policie ČR, Obvodní oddělení Benátky nad Jizerou o přidělení služebního
bytu pro xxxx, OEČ: xxxx
2. sděluje
žadateli, že bude prověřeno využití stávajících nebytových prostor pro možnost
dočasného bydlení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 88/3R/2020
Žádost o přidělení městské bytové jednotky - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o přidělení městské bytové jednotky v Benátkách nad Jizerou
2. sděluje
žadateli, že město Benátky nad Jizerou nedisponuje v současné době žádnou volnou
bytovou jednotkou a na pronájem volných městských bytových jednotek vypisuje
veřejné nabídky, které jsou zveřejňovány na úředních deskách s tím, že nabízí
žadateli možnost využití dočasného bydlení v Ubytovně pro osoby bez přístřeší
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 89/3R/2020
Cenová nabídka na akci "Nákup 4 ks ukazatelů rychlosti se zobrazením SPZ" - Gornex
s.r.o., Gemos dopravní systémy a.s., Bártek rozhlasy s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na akci "Nákup 4 ks ukazatelů rychlosti se
zobrazením SPZ" od firmy
a. Gornex s.r.o. za celkovou cenu ve výši 744.121,- Kč s DPH
b. Gemos dopravní systémy a.s., za celkovou cenu ve výši 654.581,- Kč s DPH
c. Bártek rozhlasy s.r.o. za celkovou cenu ve výši 572.281,60 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Bártek rozhlasy s.r.o. , se sídlem Vyšehradská
1349/2, 128 00 Praha 2, na akci "Nákup 4 ks ukazatelů rychlosti se zobrazením SPZ"
za cenu ve výši 572.281,60 Kč s DPH
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3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 90/3R/2020
Program jednání Zastupitelstva města dne 11.3.2020
RM
1. schvaluje
program jednání Zastupitelstva města, které se bude konat dne 11.3.2020 od 18:00
hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu dle přiložené přílohy (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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