3. veřejné zasedání Zastupitelstva města

24.06.2013

Zápis
3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 24.06.2013 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přivítání, seznámení s programem
Určení ověřovatelů, návrhové komise
Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zpráva starosty města
Zpráva tajemníka městského úřadu
Majetkové a organizační záležitosti
Interpelace zastupitelů
Náměty a připomínky občanů
Různé, závěr

1) Zahájení, seznámení s programem jednání
Třetí veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2013 zahájil starosta Jaroslav Král přivítáním všech přítomných.
Úvodem předložil zastupitelům města návrh programu tohoto jednání. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 19 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 19 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni MUDr. Tomáš Závora, RNDr. Milan
Procházka.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Marie Novotná, Václav Klomínek.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo 19 přítomných zastupitelů.
3) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů).
Byla předložena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM – viz usnesení číslo 37/3Z/2013.
4) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce dokončené:
 Byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci ulice Kordinů v Obodři. Společně s rekonstrukcí ulic
Obodřecká, V Zahradách a Wolkerova byla tímto kompletně dokončena plánovaná rekonstrukce všech ulic
v této městské části.
 Taktéž byla dokončena I. etapa projektu tzv. „Bezpečnostní systém cyklostezek“. Tato etapa byla již
zkolaudována a její slavnostní otevření bude uskutečněno 28.06.2013 v 11:00 hodin společně se slavnostním
otevřením zrekonstruovaných ulic v Obodři – tj. Wolkerova, Obodřecká, V Zahradách a Kordinů. Dne
16.05.2013 proběhlo již 3. jednání expertních skupin města Benátky nad Jizerou a společnosti Tyrolit ve věci
výstavby nového skladu v areálu této společnosti a taktéž byl na tomto jednání projednán záměr města a to
výstavba II. etapy uvedeného projektu tzv. „Bezpečnostní systém cyklostezek“. Část trasy II. etapy povede
přes pozemky, které jsou ve vlastnictví této společnosti. Po dokončení této druhé etapy tak vznikne jakýsi
bezpečnostní okruh kolem města, který povede mimo trasy automobilové dopravy a ze kterého bude zajištěn
bezpečný přístup do různých částí města. Realizace II. etapy tohoto projektu je plánována na příští rok.
 Dále byla dokončena rekonstrukce prostor tzv. „Plajchu“. Slavnostní otevření těchto nově zrekonstruovaných
prostor bylo uskutečněno dne 31.05.2013. Dne 01.06.2013 se v těchto prostorách navzdory nepříznivému
počasí konal „Dětský den“, za jehož realizaci děkuje všem organizátorům. Dne 06.06.2013 zde byla
uskutečněna školní akademie ZŠ Husovo náměstí.
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Investiční akce probíhající:
 Rekonstrukce prostor bývalého Finančního úřadu a stávajícího společenského sálu Záložna – dnes byla v rámci
pracovní schůzky uskutečněna exkurze zastupitelů do těchto prostor. Do konce měsíce června by měly být
stavební práce na malém sále dokončeny. Následně pak budou dokončeny do 31.07.2013 stavební práce na
velkém sále. V průběhu měsíce srpna pak budou realizovány dokončovací a úklidové práce.
 Byly zahájeny práce na projektu „Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Benátky nad
Jizerou“. Se zástupci společnosti TELMO, spol. s r.o., která je dodavatelem, je v současné době revidován
stávající stav jednotlivých hlásičů městského rozhlasu. Následně po zjištění stávajícího stavu bude rozhodnuto,
které hlásiče budou vyměněny za nové (jedná se o výměnu cca 40ks).
 Dne 30.05.2013 bylo uskutečněno výběrové řízení na akci „Čistící vůz na komunikace pro město Benátky nad
Jizerou“. Dodavatelem byla vybrána firma HANES s.r.o. Praha, která se umístila ve výběrovém řízení na
prvním místě. Tento vůz by měl být dodán pravděpodobně do dvou měsíců.
 Protipovodňová opatření - práce na tomto projektu se dostávají do finální fáze. V současné době se v rámci
tohoto projektu řeší 2 závažná témata. Dne 12.06.2013 proběhlo jednání s ředitelem společnosti AQUASYS
s.r.o., panem Jiřím Peřinou, ve věci řešení komplikací v souvislosti s valem na dně řeky Jizery, který je pod
mostem, zvedá hladinu řeky Jizery a pod kterým vede kabel společnosti O2, který je nutné přeložit. Investor,
kterým je Povodí Labe, s.p., jedná s uvedenou společností o možnostech řešení. Jednání v této záležitosti je
stanoveno na 25.6.2013. Dále jsou hledány možnosti řešení ve věci dodávky kontejnerů na mobilní panely.
Tyto panely byly dodány bez těchto kontejnerů, což vedení města nebude akceptovat a stavbu nepřevezme. O
možnostech řešení budou nadále probíhat jednání. O výše uvedených skutečnostech byl taktéž informován
první náměstek ministra zemědělství, Ing. Vilém Žák.
 Nadále pokračují stavební práce na propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy. V současné době je spodní i
horní část ulice Pod Brdy téměř dokončena. Budovaný chodník z městské části Kbel bude prodloužen až
k odbočce do sídliště 17. listopadu. Stavební práce by měly být pravděpodobně dokončeny do konce měsíce
července.
 Dne 02.05.2013 proběhlo výběrové řízení na akci „Vytvoření digitálního povodňového plánu města Benátky
nad Jizerou“. Ze tří podaných nabídek byly dvě nabídky pro nesplnění požadavků vyloučeny. Zhotovitelem
tohoto projektu se tedy stala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha, která již práce na tomto
projektu zahájila.
 Dne 24.05.2013 bylo uskutečněno výběrové řízení na akci „Výměna povrchu v tenisovém centru v Benátkách
nad Jizerou“. Dodavatelem byla vybrána firma PRECOL s.r.o. Předměřice nad Jizerou, která se umístila ve
výběrovém řízení na prvním místě.
 Nadále jsou průběžně uskutečňovány koordinační schůzky k tvorbě návrhu územního plánu města. V současné
době probíhají změny v jednotlivých katastrech města. Na základě vyslovení nespokojenosti s dobou trvání
prací na tomto projektu bylo domluveno, že bude stanoven termín dokončení, který by měl být striktně
dodržen. Zřejmě bude taktéž pozvána paní Šulcová z Magistrátu města Mladá Boleslav, jako pořizovatel ÚP a
dále projektant pan ing. arch. Koubek, aby k problematice doby trvání podali vysvětlení.
Investiční akce připravované:
 Výstavba krytého bazénu – byla předložena aktualizovaná studie proveditelnosti a udržitelnosti. Na jednání
Rady města bylo navrženo, aby byla opět sjednána schůzka s ředitelem plaveckého bazénu ve městě Kdyně a
byl porovnán vývoj situace za uplynulé 3 roky (vývoj tržeb, nákladů atd.) a získány nové informace, které by
byly jedním z podkladů pro další rozhodování ve věci výstavby krytého bazénu ve městě.
 Město Benátky nad Jizerou obdrželo z Operačního programu Ministerstva životního prostředí dotaci ve výši
cca 31 mil. na projekt „Revitalizace slepého ramene řeky Jizery“. Nyní bude zadáno vypracování dokumentace
ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace tak, aby mohl být na začátku příštího roku vysoutěžen
dodavatel pro tento projekt. Dále byla z tohoto programu poskytnuta dotace na projekt „Zajištění skalního
masivu v ulici Pod Remízkem a Pickova“ ve výši cca 9 mil. Kč. K tomuto projektu bude muset být taktéž
vypracována prováděcí dokumentace.
 Dne 10.06.2013 bylo uskutečněno výběrové řízení na akci „Dostavba polikliniky v Benátkách nad Jizerou“.
Dodavatelem byla vybrána firma ZETA Benátky s.r.o., která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě.
 Dne 30.05.2013 byla podepsána Kupní smlouva na koupi hotelu Venezia do majetku města Benátky nad
Jizerou. Taktéž proběhl zápis do katastru nemovitostí. Se stávajícím nájemcem panem Bubeníkem bude do
konce tohoto roku sepsána nájemní smlouva a vzhledem k tomu, že vnitřní vybavení hotelu je v majetku pana
Bubeníka resp. paní Bubeníkové, bylo domluveno, že si pan Bubeník hodnotu majetku tzv. „odbydlí“.
V současné době se pracuje na tom, aby byl budově dán statut veřejné budovy, následně bude tato budova
opatřena energetickým štítkem a bude hledána možnost získání dotace na zateplení a výměnu oken. Tento
objekt se stane součástí projektu „City park“ a může zde být pro tento projekt vytvořeno jakési zázemí.
 Regenerace sídliště – proběhlo vyhodnocení žádostí o dotaci na tento projekt. Na základě tohoto vyhodnocení
nebyla žádost města o dotaci úspěšná. Existuje možnost, že by mohlo být vyhlášeno druhé kolo pro podání
žádostí o dotaci, ve kterém by město mohlo se svou žádostí uspět. Bez ohledu na tuto skutečnost bude
v letošním roce zahájena příprava na rekonstrukci ulice Platanová až k ulici Boženy Němcové. Tato
rekonstrukce bude zahájena v příštím roce.
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Město Benátky dále obdrželo dotaci na projekt „City park“. Výše dotace je ale vzhledem k objemu prací na
tomto projektu minimální (cca 6 mil. Kč). Proto bude uvedený projekt rozdělen do několika etap. V nejbližší
době bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
 Je připravována další etapa restaurátorských prací v interiéru zámeckého kostela Narození Panny Marie a
taktéž další etapa stavebních prací na rekonstrukci cest na hřbitovech.
Uskutečněná jednání:
 Na základě uskutečněného jednání s náčelníkem Městské policie v Milovicích ohledně možnosti uzavření
spolupráce s městem Benátky nad Jizerou byla vypracována analýza nákladů na zajištění služeb MP Milovice
(mzdy, vybavení strážníků atd.) v našem městě. Nadále budou na základě předložených a vypracovaných
analýz probíhat další jednání o možnostech spolupráce. V nebližší době bude uskutečněno jednání se starostou
města Milovice a náčelníkem Městské policie Milovice.
 Děkuje manželům Dibitanzlovým a panu Karlu Bendlovi za organizaci „Povodňové sbírky“. Sbírka byla
odvezena do obce Lužec nad Vltavou a obce Tuháň. Pan starosta se spojil se starostou obce Lužec nad
Vltavou, jemuž nabídl také finanční pomoc. Na základě této nabídky bylo od starosty Lužce nad Vltavou, pana
Patrika Rolla, vybráno 5 rodin, které by finanční pomoc nejvíce potřebovaly. Radou města bylo navrženo, aby
každé rodině byla poskytnuta částka ve výši 20.000,- Kč.
 Dle posledních zpráv byl uskutečněn plánovaný prodej společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
novým majitelem této společnosti se stala společnost pana Daniela Křetínského.
 Proběhlo jednání s kapitánem Ing. Bc. Ondřejem Pavlíčkem ohledně podaného trestního oznámení Nejvyššího
kontrolního úřadu na město Benátky nad Jizerou ve věci čerpání přidělené dotace z ROP na projekty
„Rekonstrukce Husova náměstí v Benátkách nad Jizerou a „1. Základní škola v Benátkách nad Jizerou –
rozšíření kapacity a modernizace“. Město v této věci předalo všechny dokumenty ze všech uskutečněných
kontrol na tyto projekty a veškerou potřebnou dokumentaci.
 Dne 17.04.2013 bylo uskutečněno setkání vedení společnosti NIBE ze Švédska (majitel společnosti DZ
Dražice – strojírna s.r.o.) a vedení města Benátky nad Jizerou.
 Dne 27.05.2013 byl vedení města představen nový výkonný ředitel společnosti SUMIKEI.
 Ve spolupráci se společností E-Centre je připravován projekt na úsporu nákladů za spotřebu plynu a elektřiny
pro občany města. Do tohoto projektu se již zapojilo město Říčany. Projekt v tomto městě byl úspěšný. Město
bude pokračovat v jednáních, zda by mohl být tento projekt uskutečněn taktéž v Benátkách. Případná realizace
je připravována na podzim tohoto roku.
Kulturní a jiné společenské akce:
 Jak již bylo výše zmíněno, byl dne 01.06.2013 uskutečněn „Dětský den“.
 Dále byl dne 15.06.2013 uskutečněn pod záštitou Ministerstva zemědělství další ročník výstav vín „Benátecký
hrozen 2013“. Děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.
Partnerské zahraniční vztahy:
 Ve dnech 15. – 17.03.2013 se ochotnický divadelní spolek Bazilišek benátský účastnil na základě pozvání
z partnerského města Modra divadelního festivalu v tomto městě. Návštěvy partnerského města Modra se
v nejbližší době účastní také hokejbalový tým. Na září je plánována výstava prací seniorů měst Benátky nad
Jizerou, Hustopeče a Modra. Výstava se uskuteční v Muzeu Benátky a její vernisáž bude uskutečněna dne
31.8.2013 v rámci akce „Zámecké slavnosti“.
 Vzhledem k některým legislativním změnám se v letošním roce město Benátky nad Jizerou neúčastní
v partnerském městě Rossdorf slavnosti „Ortskernfest“, která se uskuteční ve dnech 16. – 18.08.2013. Vedení
města Rossdorf byl zaslán omluvný dopis.
 Od vedení z partnerského města Reinsdorf nemá vedení města Benátky nad Jizerou žádné aktuální zprávy.
Není jasné, zda bude spolupráce s tímto městem nadále pokračovat.
5) Zpráva tajemníka městského úřadu
Informace:
 Na dnešním zasedání byla představena slečna Lucie Krátká, která byla vybrána jako zástup za mateřskou
dovolenou na pozici „sekretářka městského úřadu“.
 Dne 12.06.2013 skončil termín pro podávání přihlášek na obsazení pracovního místa „ředitel příspěvkové
organizace města Městského centra komplexní péče“. Z 13 zaslaných přihlášek bylo výběrovou komisí
vybráno 5 uchazečů, kteří budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční dne 27.6.2013.
 V letošním roce je plánována výstavba víceúčelového hřiště u marketu Billa. K výstavbě tohoto hřiště je
vypracována dokumentace. Aby mohla být výstavba zahájena, musí být zkolaudován projekt „Protipovodňová
opatření“.
 V rámci projektu firmy Škoda Auto „Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom“ získalo naše město
grant ve výši 7.500,- Kč na výsadbu 500 ks stromků.
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6) Majetkové a organizační záležitosti
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 Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou s omezeným
rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
37/3Z/2013 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednalo
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 4/1Z/2013, 11/1Z/2013, 15/1Z/2013 a 16-36/2Z/2013
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 85/4Z/2013 T: 30.09.2013
4. revokuje
a. usnesení číslo 125/5Z/2011 - mění se z důvodu digitalizace a přečíslování některých pozemků v k.ú. Kbel
bod č. 1, písmeno b) následně:
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Ředitelství silnic a
dálnic ČR do majetku města Benátky nad Jizerou. Na těchto pozemcích jsou umístěny stavby ve
vlastnictví města. Jedná se o tyto pozemky:
č. kn. 6/1 o výměře 179 m2, č. 6/6 o výměře 2.348 m2, č. 6/8 o výměře 72 m2, č. 6/10 o výměře 452 m2,
č. 67/7 o výměře 7 m2, č. 67/8 o výměře 9 m2, č. 69/10 o výměře 85 m2, č. 69/11 o výměře 466 m2, č.
69/12 o výměře 13 m2, č. 69/13 o výměře 27 m2, č. 839/12 o výměře 268 m2, č. 839/14 o výměře 749 m2
a část pozemku č. kn. 420/3 o výměře cca 2.120 m2 v k.ú. Kbel
T:30.9.2013
Z:Ing. Alena Kratochvílová
b.

usnesení číslo 7/1Z/2013 - mění se bod č. 3 následně:
Zastupitelstvo města jmenuje jako přísedící Okresního soudu v Mladé Boleslavi na volební období 2013 2017 paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T:30.6.2013
Z: Marek Mařík

38/3Z/2013 Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2012 - návrh
ZM
1. projednalo
předložený návrh závěrečného účtu města Benátky nad Jizerou za rok 2012. Rada města svým usnesením číslo
204/9R/2013 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem závěrečného účtu města Benátky nad Jizerou za rok 2012 bez výhrad podle zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
39/3Z/2013 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1. - 5.2013
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za 1.- 5. měsíc roku 2013
40/3Z/2013 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou 1. - 3.2013
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou 1. -3. měsíc roku
2013
41/3Z/2013 Rozpočtové opatření č.1/2013
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2013 Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením
číslo 249/11R/2013 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem rozpočtového opatření č. 1/2013 města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 19 přítomných
zastupitelů)
42/3Z/2013 Rozpočtový výhled 2013 - 2017 (ve srovnání s rokem 2012)
ZM
1. projednalo
předložený rozpočtový výhled města Benátky nad Jizerou na rok 2013 - 2017 (ve srovnání s rokem 2012)
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3. veřejné zasedání Zastupitelstva města
2.

24.06.2013

souhlasí
s předloženým rozpočtovým výhledem města Benátky nad Jizerou na rok 2013 - 2017 (ve srovnání s rokem
2012) (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)

43/3Z/2013 Pohledávky města Benátky nad Jizerou 2013
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou za rok 2013
44/3Z/2013 Schvalování účetní závěrky 2012 města Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
návrh na schválení účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za období 01.01. - 31.12.2012
2. bere na vědomí
vyjádření Finančního výboru, dle kterého je účetnictví vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v
souladu s platnými předpisy a doporučeními. Závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v
průběhu roku byly správně zachyceny a prezentovány. Roční výkazy byly zpracovány dle platných pravidel se
zaměřením na jejich kompletnost a správnost
3. schvaluje
dle zákona č. 239/2012 Sb. (novela zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.) účetní závěrku města Benátky nad
Jizerou za období 01.01. - 31.12.2012 (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
45/3Z/2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města Benátky nad
Jizerou č. 1/2011 o místních poplatcích
ZM
1. projednalo
předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č. 1/2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 1/2011 o místních poplatcích. Rada města svým usnesením
číslo 181/8R/2013 postupuje návrh výše uvedené vyhlášky Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č. 1/2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 1/2011 o místních poplatcích (souhlasilo 18 přítomných
zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 1.7.2013
Z: Marek Mařík
46/3Z/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku - Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo
náměstí 55
ZM
1. projednalo
návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku mezi Městem Benátky nad Jizerou a Základní
školou Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, jehož předmětem je výpůjčka budovy čp. 172 na st.p.č. 10 o
výměře 1.700 m2, včetně pódia a přístřeší nad pódiem o výměře 152,6 m2. Rada města svým usnesením číslo
265/11R/2013 souhlasí s uvedeným návrhem dodatku a doporučuje tento dodatek Zastupitelstvu města ke
schválení
2. souhlasí
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku mezi Městem Benátky nad Jizerou a
Základní školou Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, se sídlem Husovo náměstí 55, Benátky nad Jizerou,
jehož předmětem je výpůjčka budovy čp. 172 na st.p.č. 10 o výměře 1.700 m2, včetně pódia a přístřeší nad
pódiem o výměře 152,6 m2
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 18 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.8.2013
Z: Marek Mařík
47/3Z/2013 Dodatek č. 3 k Úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa městských lesů Benátky
nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předložený návrh Dodatku č. 3 k Úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa městských
lesů Benátky nad Jizerou, jehož předmětem je povolení doplňkové činnosti: organizování a pořádání naučných,
vzdělávacích a kulturních akcí
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3. veřejné zasedání Zastupitelstva města
2.

24.06.2013

souhlasí
s předloženým návrhem Dodatku č. 3 k Úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa
městských lesů Benátky nad Jizerou, jehož předmětem je povolení doplňkové činnosti: organizování a
pořádání naučných, vzdělávacích a kulturních akcí (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
Termín: ihned
Z: Marek Mařík

48/3Z/2013 Koupě pozemku č. 855/49 a 855/51 v k.ú. Staré Benátky
ZM
1. projednalo
návrh odboru Správy majetku a rozvoje města na koupi pozemku č. 855/49 o výměře 46 m2 ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti v Benátkách nad Jizerou a pozemku č. 855/51 o výměře 83 m2 ve vlastnictví paní
xxxxxxxx (1/4), paní xxxxxxxx (1/4), paní xxxxxxxx (1/4) a pana xxxxxxxx (1/4) do majetku města Benátky
nad Jizerou z důvodu, že tyto pozemky jsou součástí komunikace. Rada města svým usnesením číslo
221/9R/2013 souhlasí s koupí výše uvedených pozemků za cenu ve výši 100,- Kč/m2 a doporučuje tuto koupi
Finančnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého proběhlo jednání s majiteli dotčených pozemků,
na kterém jim byla nabídnuta cena za prodej pozemků ve výši 100,- Kč/m2
3. souhlasí
s koupí pozemku č. 855/49 o výměře 46 m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti v Benátkách nad Jizerou
se sídlem xxxxxxxx a pozemku č. 855/51 o výměře 83 m2 ve vlastnictví paní xxxxxxxx (1/4), bytem
xxxxxxxx, paní xxxxxxxx (1/4), bytem xxxxxxxx, paní xxxxxxxx (1/4), bytem xxxxxxxx (1/4), bytem
xxxxxxxx, do majetku města Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 100,- Kč/m2
4. pověřuje
starostu města podpisem Kupních smluv (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T:30.9.2013
Z:Ing. Alena Kratochvílová
49/3Z/2013 Koupě pozemku č. 124/29 v k.ú. Staré Benátky - xxxxxxxx
ZM
1. projednalo
návrh na koupi pozemku č. 124/29 o výměře 502 m2 v k.ú. Staré Benátky, ve vlastnictví pana xxxxxxxx do
majetku města Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 500,- Kč/m2 za účelem výstavby nových tenisových kurtů.
Rada města svým usnesením číslo 225/10R/2013 doporučuje koupi uvedeného pozemku Zastupitelstvu města
ke schválení
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který doporučuje odkoupení výše uvedeného pozemku
schválit
3. souhlasí
s koupí pozemku č. 124/29 o výměře 502 m2 v k.ú. Staré Benátky, ve vlastnictví pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, do majetku města Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 500,- Kč/m2 pro výše uvedené účely
4. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 31.8.2013
Z: Marek Mařík
50/3Z/2013 Darovací smlouva v rámci akce "Zástavba pozemku č. 545 v k.ú. Nové Benátky v lokalitě Pickova technická infrastruktura" - ZETA BENÁTKY s.r.o.
ZM
1. projednalo
návrh Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností ZETA BENÁTKY s.r.o., jejímž
předmětem je bezúplatný převod vybudované technické infrastruktury - komunikace, vodovod, splašková
kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení a sdružené pilíře v rámci akce "Zástavba pozemku č. 545 v k.ú. Nové
Benátky v lokalitě Pickova" v celkové hodnotě ve výši 6.600.294,- Kč s DPH. Rada města svým usnesením
číslo 228/10R/2013 souhlasí s uvedeným návrhem smlouvy a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke
schválení
2. souhlasí
s návrhem Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností ZETA BENÁTKY s.r.o., se
sídlem Letní Stadion 660, Benátky nad Jizerou, jejímž předmětem je bezúplatný převod vybudované technické
infrastruktury - komunikace, vodovod, splašková kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení a sdružené pilíře
nově na pozemcích 545/2, 548/7, 548/8 a 816/1 v k.ú. Nové Benátky v celkové hodnotě ve výši 6.600.294,- Kč
s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
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24.06.2013
Z: Ing. Alena Kratochvílová

T: 31.8.2013

51/3Z/2013 Žádost o schválení plánu společných zařízení v k.ú. Staré Benátky v rámci komplexních pozemkových
úprav
ZM
1. projednalo
žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o schválení plánu společných zařízení v k.ú. Staré Benátky v
rámci komplexních pozemkových úprav
2. souhlasí
se schválením předloženého plánu společných zařízení v k.ú. Staré Benátky v rámci komplexních
pozemkových úprav (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 31.8.2013
Z: Ing. Alena Kratochvílová
52/3Z/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 200, č. 247/1, č. 799/4, č. 799/6, č. 799/13 a č. 800/2 v
k.ú. Nové Benátky a pozemku č. 507, č. 118/3, č. 118/6, č. 900/3 a č. 901/2 v k.ú Staré Benátky (distribuční soustava)
- ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 200, č. 247/1, č. 799/4, č. 799/6,
č. 799/13 a č. 800/2 v k.ú. Nové Benátky a pozemku č. 507, č. 118/3, č. 118/6, č. 900/3 a č. 901/2 v k.ú Staré
Benátky na akci "Benátky nad Jizerou - kVN pro TS AREKO". Rada města svým usnesením číslo
151/6R/2013 souhlasí s výše uvedeným návrhem smlouvy a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke
schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku č. 200, č. 247/1, č. 799/4, č. 799/6, č. 799/13 a č. 800/2 v k.ú. Nové Benátky a pozemku
č. 507, č. 118/3, č. 118/6, č. 900/3 a č. 901/2 v k.ú Staré Benátky na akci "Benátky nad Jizerou - kVN pro TS
AREKO" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 7.000,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík
53/3Z/2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 795/4, č. 556 a č. 818/4 v
k.ú. Nové Benátky (kabelové vedení NN s pojistkovou skříní SR) - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 795/4,
č. 556 a č. 818/4 v k.ú. Nové Benátky na akci "Benátky n. J., kNN, p.č. 562/1, zahr. Duštír". Rada města svým
usnesením číslo 185/8R/2013 souhlasí s uvedeným návrhem smlouvy a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu
města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem
Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 795/4, č. 556 a č. 818/4 v k.ú. Nové Benátky na
akci "Benátky n. J., kNN, p.č. 562/1, zahr. Duštír" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.7.2013
Z: Marek Mařík
54/3Z/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 578/8 a č. 582/1 v k.ú. Staré Benátky (distribuční
soustava) - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 578/8 a č. 582/1 v k.ú. Staré
Benátky na akci "Benátky n. J. - kTS, knn, Pražská, p. č. 470/38". Rada města svým usnesením číslo
218/9R/2013 souhlasí s uvedeným návrhem smlouvy a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke
schválení
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3. veřejné zasedání Zastupitelstva města
2.

3.

24.06.2013

souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku č. 578/8 a č. 582/1 v k.ú. Staré Benátky na akci "Benátky n. J. - kTS, knn, Pražská, p. č.
470/38" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.634,- Kč s DPH
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.7.2013
Z: Marek Mařík

55/3Z/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 894/5, č. 894/1 a č. 894/8 v k.ú. Staré Benátky a na
pozemku č. 799/1, č. 200, č. 247/1, č. 799/4 a č. 799/13 v k.ú. Nové Benátky (plynárenské zařízení) - RWE GasNet,
s.r.o.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE
GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 894/5, č. 894/1 a č. 894/8 v k.ú.
Staré Benátky a na pozemku č. 799/1, č. 200, č. 247/1, č. 799/4 a č. 799/13 v k.ú. Nové Benátky na akci "STL
plynovodu a přípojek Benátky nad Jizerou - Karbo". Rada města svým usnesením číslo 226/10R/2013 souhlasí
s uvedeným návrhem smlouvy a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku č. 894/5, č. 894/1 a č. 894/8 v k.ú. Staré Benátky a na pozemku č. 799/1, č. 200, č. 247/1, č. 799/4 a
č. 799/13 v k.ú. Nové Benátky na akci "STL plynovodu a přípojek Benátky nad Jizerou - Karbo" za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 17.545,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.7.2013
Z: Marek Mařík
56/3Z/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 784/22 v k.ú. Dražice (kabelové vedení NN) - ČEZ
Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 784/22 v k.ú. Dražice na akci
"IV-12-6012353 Benátky nad Jizerou - kabelové vedení NN, p. č. 784/21, V. Štěpánková". Rada města svým
usnesením číslo 267/11R/2013 souhlasí s uvedeným návrhem smlouvy a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu
města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku č. 784/22 v k.ú. Dražice na akci "IV-12-6012353 Benátky nad Jizerou - kabelové vedení
NN, p. č. 784/21, V. Štěpánková" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík
57/3Z/2013 Zápis č. 3/2013 a 4/2013 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2013 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 13.05.2013 a zápis č. 4/2013 ze
zasedání Finančního výboru konaného dne 17.6.2013
2. pověřuje
Finanční výbor zpracováním analýzy, na základě které bude na dalším zasedání Zastupitelstva města
rozhodnuto o případné změně podmínek nájemní smlouvy na pronájem tenisového centra (souhlasilo 19
přítomných radních)
T: 30.9.2013
Z: Jana Košťálová
58/3Z/2013 Poskytnutí finančního daru na pomoc rodinám postiženým povodněmi
ZM
1. projednalo
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2.

24.06.2013

návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč vybraným rodinám z města Lužec nad Vltavou,
které byly postiženy povodněmi. Rada města svým usnesením číslo 271/11R/2013 souhlasí s poskytnutím
uvedeného finančního daru a doporučuje poskytnutí tohoto daru Zastupitelstvu města ke schválení
souhlasí
a. s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,- Kč paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx
b. s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,- Kč panu xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx
c. s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,- Kč panu xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx
d. s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,- Kč panu xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx
e. s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000,- Kč panu xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx
(souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
Termín: ihned
Z: Jana Košťálová

59/3Z/2013 Prodej pozemku č. 420/32 v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxx
ZM
1. projednalo
žádost paní xxxxxxxx o prodej pozemku č. 420/32 o výměře 73 m2 v k.ú. Nové Benátky. Rada města svým
usnesením číslo 127/5R/2013 souhlasí s prodejem uvedeného pozemku a doporučuje tento prodej Finančnímu
výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor souhlasí s prodejem uvedeného
pozemku za cenu ve výši 200,- Kč/m2
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je výše uvedený pozemek v majetku města
Benátky nad Jizerou. Odbor SMRM doporučuje tento pozemek žadatelce odprodat. Odpadne tak jeho údržba a
zároveň se srovná uliční linie pozemků. Žadatelka pozemek oplotí v linii ostatních pozemků
3. souhlasí
s prodejem pozemku č. 420/32 o výměře 73 m2 v k.ú. Nové Benátky paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx za cenu
ve výši 200,- Kč/m2
4. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 31.8.2013
Z: Marek Mařík
60/3Z/2013 Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Benátky nad Jizerou - xxxxxxxx
ZM
1. projednalo
žádost manželů xxxxxxxx o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Benátky nad Jizerou ve výši
100.000,- Kč na realizaci zateplení a fasády domu xxxxxxxx v ulici xxxxxxxx. Rada města svým usnesením
číslo 174/7R/2013 souhlasí s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Benátky nad Jizerou a
postupuje poskytnutí této půjčky Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor taktéž souhlasí s
poskytnutím této půjčky za předpokladu splnění podmínek jmenovaného fondu
2. souhlasí
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Benátky nad Jizerou ve výši 100.000,- Kč manželům
xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, na realizaci zateplení a fasády domu xxxxxxxx v ulici xxxxxxxx za předpokladu,
že budou splněny všechny podmínky jmenovaného fondu (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 31.8.2013
Z: Jana Košťálová
61/3Z/2013 Vyúčtování 1. částky dotace z FPSŽ za rok 2013 - HC Benátky nad Jizerou; VK Karbo Benátky
ZM
1. projednalo
a. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad
Jizerou ve výši 600.000,- Kč za rok 2013. Rada města svým usnesením číslo 258/11R/2013 postupuje
toto vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení
b. předložené vyúčtování poskytnutého bonusu za postup družstva dospělých (extraliga) do play-off v
soutěžním ročníku 2011/2012 ve výši 200.000,- Kč a vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory
společenského života VK Karbo Benátky ve výši 600.000,- Kč za rok 2013. Rada města svým
usnesením číslo 262/11R/2013 postupuje toto vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k
projednání a Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
a. s předloženým vyúčtováním 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad
Jizerou ve výši 600.000,- Kč za rok 2013 s tím, že bude Kontrolnímu výboru doloženo osvědčení o
technickém průkazu, prokazující vlastnictví služebního vozidla oddílu, na kterém byly provedeny
opravy a údržba a dále bude předloženo upřesnění počtu holí zakoupených od HC Bílí Tygři Liberec
(souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
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T: 30.6.2013
Z: Jana Košťálová
s předloženým vyúčtováním poskytnutého bonusu za postup družstva dospělých (extraliga) do playoff v soutěžním ročníku 2011/2012 ve výši 200.000,- Kč a s vyúčtováním 1. částky dotace z Fondu
podpory společenského života VK Karbo Benátky ve výši 600.000,- Kč za rok 2013 s tím, že bude
Finančnímu výboru předložena závěrka za rok 2012 včetně předvahy z důvodu navržené změny
smlouvy na poskytnutí dotace z Fondu podpory společenského života (souhlasilo 19 přítomných
zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Jana Košťálová

62/3Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednala
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost,
nepobírá důchod a není zaměstnán. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením
exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada
města svým usnesením číslo 150/6R/2013 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík
63/3Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný vlastní nemovitost
(dle sdělení se však jedná o zbořeniště a dům neexistuje). Povinný pobírá starobní důchod ve výši 4.966,- Kč,
je v nezabavitelné výši, nelze srážet. Povinný není zaměstnán. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město
souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto
případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 154/6R/2013 doporučuje Zastupitelstvu města
nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík
64/3Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost,
nepobírá důchod, není zaměstnán, nemá zaevidováno motorové vozidlo. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda
město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto
případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 155/6R/2013 doporučuje Zastupitelstvu města
nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík
65/3Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost,
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nepobírá důchod, není zaměstnán. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením
exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada
města svým usnesením číslo 168/7R/2013 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík

66/3Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx- Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost,
nepobírá důchod, není zaměstnán. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením
exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada
města svým usnesením číslo 169/7R/2013 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík
67/3Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost,
nepobírá důchod, není zaměstnán. Prověřena adresa xxxxxxxx, prázdný objekt, povinný nenalezen. Na adrese
TP se povinný také nezdržuje. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce,
nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým
usnesením číslo 211/9R/2013 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík
68/3Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku paní xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku paní xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá paní xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinné nebyl zjištěn, povinná není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinná vlastní nemovitost,
pobírá invalidní důchod ve výši 3.116,- Kč, nezabavitelná výše, není zaměstnána. Z těchto důvodu žádá o
vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být
exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 242/10R/2013 doporučuje
Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na paní xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík
69/3Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost,
nepobírá důchod, není zaměstnán. Povinný je ve VTOS ve věznici Ostrov, konec trestu je stanoven na
29.02.2016, povinný není pracovně zařazený, takže nepobírá žádnou pracovní odměnu, ze které by bylo možné
srážky provádět. Pohledávka města je 6. v pořadí. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se
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zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě
provedena. Rada města svým usnesením číslo 243/10R/2013 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se
zastavením exekuce
nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík

70/3Z/2013 Zápis č. 2/2013 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 2/2013 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 19.06.2013
71/3Z/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 421/43 v k.ú. Nové Benátky (kabelové vedení NN) ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 421/43 v k.ú. Nové Benátky na
akci "Benátky nad Jizerou, U Vodojemu 417/27, Střelečková"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku č. 421/43 v k.ú. Nové Benátky na akci "Benátky nad Jizerou, U Vodojemu 417/27,
Střelečková" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marek Mařík

7) Interpelace zastupitelů
MUDr. Tomáš Závora
 Dotazuje se, zda jsou městu předávány přehledy přestupků zjištěných prostřednictvím městského kamerového
dohlížecího systému a zda jsou tyto přestupky nějakým způsobem řešeny. Zda jsou náklady na provoz
městského kamerového dohlížecího systému adekvátní.
M. Mařík – každoročně je přehled zaznamenaných přestupků zveřejněn ve Zpravodaji benátecka. Městský kamerový
dohlížecí systém má především preventivní charakter. Zaměstnanci městského kamerového dohlížecího systému
spolupracují s Policií ČR a po každé směně předávají přehled zaznamenaných přestupků. Na základě vyjádření
náčelníka Policie ČR v Benátkách nad Jizerou se bohužel policie drobnými přestupky z časových důvodů nezabývá.
Městským kamerovým dohlížecím systémem bylo v loňském roce odhaleno cca 5 velkých trestných činů. Policií ČR je
pak předáváno např. špatné parkování a to především v sídlišti (parkování na zelených plochách). Tyto přestupky pak
následně řeší Přestupková komise.
J. Král – městský kamerový dohlížecí systém je pak dále velkým podpůrným prvkem pro uzavření spolupráce
s Městskou policií Milovice (bude tak zajištěno zázemí pro strážníky atd.). Závažné přestupky jsou samozřejmě Policií
ČR řešeny.
Mgr. Lukáš Nachtmann
 Děkuje za realizaci I. etapy projektu tzv. „Bezpečnostní systém cyklostezek“. Osobně využívá trasu vedoucí
do Pickovy ulice a v návaznosti na tuto skutečnost upozorňuje, že na cyklostezce se často pohybují motocykly
nebo tzv. „čtyřkolky“. Proto navrhuje, zda by trasa cyklostezky nemohla být častěji kontrolována ze strany
Policie ČR, případně uvažovat o umístění efektivních zábran.
M. Mařík - o umístění efektivních zábran nebo o jiném řešení, které by zabránilo vjezdu motocyklů a „čtyřkolek“ bude
uvažováno. Vzhledem k tomu, že cyklostezka je z několika dalších stran přístupná, bude obtížné tuto skutečnost vyřešit.
 Dále podává informace z uskutečněné schůze zástupců bytového družstva, na které byla vyjádřena
nespokojenost s připravovaným projektem „Regenerace sídliště“. Někteří občané sídliště s tímto záměrem
nesouhlasí.
Z. Plachý – navrhuje, aby v této záležitosti byla sjednána schůzka pana starosty, Ing. Plachého a pana Otakara
Rákosníka z bytového družstva.
M. Mařík – obyvatelům sídliště byla k výše uvedenému projektu zaslána anketa, kterou mohli vyplnit a následně zaslat
se svými připomínkami na městský úřad. Dále měli občané možnost vyjádřit se k tomuto projektu na společném jednání
s představiteli města a zástupci firmy, která bude regeneraci sídliště realizovat. Této schůzky se účastnila pouze velmi
malá část občanů sídliště.
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RNDr. Milan Procházka
 Dotazuje se, kdo je majitelem kapličky na rozcestí komunikace II/272 a dále rychlostní silnice R10.
Předpokládá, že kaplička je ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou a proto se dotazuje, zda je v plánu její
oprava.
Ing. A. Kratochvílová – tato kaplička je skutečně ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou. Město taktéž podalo žádost
o dotaci, ale vzhledem k tomu, že tato kaplička není v památkové zóně, město žádnou dotaci na její opravu bohužel
nedostane. Nadále bude hledána jiná možnost získání financí na její opravu.
Jiří Lhoťan
 Děkuje pracovníkům Technických služeb města za pomoc při organizaci „Běhu naděje“. Poděkování taktéž
patří i těm, kteří se této akce zúčastnili.
 Dále informuje, že se členové TJ Sokol Benátky taktéž zapojili do pomoci při odstraňování následků povodní a
pomáhali sokolům z Kralup nad Vltavou a taktéž pomáhali při úklidu domů na Mělnicku.
Ing. Jiří Janda
 Informuje, že mladší a starší žáci Tenisového klubu Benátky postupují na Mistrovství republiky.
8) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
 Navrhuje, aby bylo na Podolecké ulici provedeno dopravní vodorovné značení (příčné bílé pruhy), které by
pomohlo snížit nehodovost v této lokalitě, která je v horní části této ulice v zatáčce velmi častá.
J. Král – navrhované dopravní značení bude konzultováno se správcem této komunikace SÚS Mnichovo Hradiště.
 Dále navrhuje, aby bylo provedeno opatření, které by vedlo ke zpřístupnění toalet v ordinaci praktického
lékaře ve Kbele. V současné době jsou toalety nepřístupné.
 Poukazuje, že před domem čp. 612 v Soukalově ulici, v místech, kde vede plynové potrubí, je po rekonstrukci
této ulice propadlá komunikace. Dotazuje se, zda by nemohla být provedena oprava, aby k propadání
komunikace již nedocházelo.
J. Král – oprava bude provedena prostřednictvím Technických služeb města Benátky nad Jizerou.
9) Různé, závěr
Na závěr pan starosta poděkoval všem za připomínky, popřál všem přítomným hezké prožití prázdnin a dovolených a
ukončil jednání.
Jednání ukončeno ve 20:00 hodin.
Zapsala: Lucie Součková

Marie Novotná
ověřovatel

Václav Klomínek
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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