6. veřejné zasedání Zastupitelstva města

10.12.2013

Zápis
6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 10.12.2013 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.
10.

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

1) Zahájení, seznámení s programem jednání
Šesté 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 21 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 21 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Jiří Rákosník a MUDr. Tomáš Závora.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schválena Marie Novotná a Jozef Hlucho-Horvát.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo 21 přítomných zastupitelů.
4) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů).
Byla předložena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM – viz. usnesení číslo 109/6Z/2013.
5) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce připravované:
 Vybudování tréninkového fotbalového hřiště na letním stadionu – dnes tj. 10.12.2013 proběhla schůzka se
zástupci Českomoravského fotbalového svazu, kteří nám sdělili, že je možnost prostřednictvím fotbalového
oddílu podat žádost o dotaci na výstavbu tréninkového fotbalového hřiště.
 Výstavba krytého bazénu – studie udržitelnosti je dokončena, studie proveditelnosti byla vypracována panem
Ing. Jiřím Jandou a předložena Radě města k posouzení.
 Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě u Billy – probíhá stavební řízení, obdrželi jsme vyčíslení nákladů ve
výši cca 250 tis. Kč na výměnu vodovodu, který se nachází pod hřištěm. Stavební práce, by měly začít v jarních
měsících.
 City park – na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel stavby společnost Gardenline s.r.o., stavební
práce by měly být zahájeny začátkem příštího roku, cena za tento projekt činí cca 21 mil. Kč.
 Výstavba dvou tenisových kurtů – do rozpočtu na rok 2014 bude započítána částka 500.000,- Kč na výstavbu
dvou nových tenisových kurtů.
 Pojištění majetku města Benátky nad Jizerou – z pěti obeslaných společností podala nabídku pouze společnost
UNIQA pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s., které se ucházejí o pojištění majetku našeho města.
 Zajištění skalního masivu v ulici Pod Remízkem a Pickova – bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele
stavby.
 Rekonstrukce ulic v lokalitě „Za městem“ – proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
 Rekonstrukce ulice Mladská – stále se čeká na směnu pozemků s firmou ČEPRO v okolí čerpací stanice.
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Rekonstrukce ulice Františka Adámka – dokončuje se projektová dokumentace. Naskytl se problém s pozemky,
které nejsou ve vlastnictví města. V důsledku toho nebude část ulice, která není v majetku města, zahrnuta do
celkové rekonstrukce.
 Zateplení Hotelu VENEZIA a budovy Oční optiky – byla podána žádost o dotaci na zateplení včetně výměny
oken výše uvedených objektů.
 Revitalizace nivy řeky Jizery – získali jsme dotaci na tuto akci, v současné době se připravují zadávací
podmínky pro vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby.
 Doc. Jůzová předložila návrh na zřízení muzea moderního umění a stálé expozice architekta Krohy. Bude
podána žádost o neinvestiční dotaci na výše uvedený projekt.
 Domov u Anežky – Ing. Ludmila Bulířová ředitelka Domova u Anežky žádá o zakoupení chladniček do
jednotlivých pokojů domova.
Zastupitelstvo města – souhlasí se zakoupením chladniček do Domova u Anežky s tím, že tato částka bude zahrnuta do
rozpočtu na rok 2014.
 Výstavba rodinných domů v lokalitě nad letním stadionem v Obodři – město se pokusí získat dotaci na výstavbu
technické infrastruktury, jelikož v současné době se nedaří získat developera na tuto akci.
Investiční akce probíhající:
 Přístavba objektu Polikliniky – v důsledku opomnění přeložení teplovodu v projektové dokumentaci se stavba
zpozdila o dva měsíce oproti harmonogramu.
 Rekonstrukce tribuny na fotbalovém stadionu – stavební práce byly zahájeny koncem měsíce listopadu.
Investiční akce dokončené:
 Výstavba chodníků v parku Ferdinanda Bárty - stavební práce byly dokončeny včetně osazení laviček,
odpadkových košů a výsadby zeleně.
 Zpevnění pochozích ploch na hřbitově ve Starých Benátkách – II. etapa
 Úprava ulice U školy
 Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi – systém byl předán městu k užívání, bylo vyměněno 40 ks
hlásičů městského rozhlasu a byla vyměněna zastaralá technika zajišťující hlášení městského rozhlasu. Proběhlo
také závěrečné školení a s tím spojená kolaudace projektu.
 Protipovodňová opatření – po domluvě všech zainteresovaných stran bude v jarních měsících příštího roku
provedena zkouška stavby mobilní protipovodňové stěny.
Uskutečněná jednání:
 Proběhlo jednání s paní Mgr. Janou Pokornou, předsedkyní Občanského sdružení Nezávislý život, která
předložila projekt osobní asistence dospělým lidem s mentálním, zdravotním, tělesným a kombinovaným
postižením v Benátkách nad Jizerou na rok 2014. V této záležitosti proběhne schůzka za účasti vedení města,
ředitelky MěCKP a zástupce tohoto občanského sdružení.
Kulturní akce:
 Dne 28.09.2013 proběhly Burčákové slavnosti, kterých se zúčastnily delegace našich partnerských měst.
 Ve dnech 01. – 02.11.2013 proběhly už tradičně „Benátky filmových amatérů“.
 V novém sále kulturně vzdělávacího centra Záložny se již uskutečnilo několik představení divadelního spolku
Bazilišek benátský a také jedno profesionální divadelní představení agentury Harlekýn „Herci jsou unaveni“.
 Dne 03.12.2013 se uskutečnil v malém sále kulturně vzdělávacího centra Záložny klavírní recitál pana Miroslava
Sekery, absolventa Základní umělecké školy J. A. Bendy, který sklidil veliký úspěch.
Partnerské zahraniční vztahy:
 Ve dnech 06. - 07.11.2013 proběhly Sportovní dny v Hustopečích, kterých se zúčastnili žáci základních škol
partnerských měst.
5) Zpráva místostarosty
Informace:
 Oprava zvonů v zámeckém kostele Narození Panny Marie – byla podepsána darovací smlouva s
Arcibiskupstvím Pražským. V nejbližší době, bude kontaktována firma Zvonařství Manoušek, která provede
opravy zvonů a výrobu třetího chybějícího zvonu.
 Program Regenerace památek – do tohoto projektu Ministerstva Kultury jsou zapojeny:
a. Rekonstrukce interiéru zámeckého kostela Narození Panny Marie
b. Oprava zvonů v zámeckém kostele Narození Panny Marie
c. Oprava zámecké konírny
 Město Benátky nad Jizerou se zúčastní dvou soutěží:
a. Historické město roku – tuto soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
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b. Památka roku 2013 – do této soutěže se město zapojí s areálem zámku.
Návrh územního plánu - text a mapy návrhu územního plánu jsou opraveny a po jejich vytištění bude zahájeno
projednání s dotčenými organizacemi a poté proběhne veřejné projednání s občany.
Památný kříž ze Kbela - kříž byl převezen do lapidária.
Dne 16.11.2013 proběhlo sázení stromků v Olšinách, bohužel tyto stromky byly vandaly polámány.
Oprava zámecké konírny – projekt „Stavební úpravy v prostoru bývalých koníren“ od Ing. Martina Volejníka je
hotov.
Rekonstrukce interiéru zámeckého kostela Narození Panny Marie – kostel byl vyklizen a v současné době se
v jeho části staví lešení, budou dokončeny poslední zednické práce a letošní etapa bude ukončena

6) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Proběhla schůzka se štábem TV Prima ohledně natáčení televizního seriálu v našem městě. Natáčení by mělo
probíhat v domě čp. 60 Husovo náměstí, v areálu zámku a ve společenském sále Záložna. V nejbližší době
obdrží město návrh smlouvy o spolupráci při natáčení televizního seriálu.
Zastupitelstvo města – souhlasí s podpisem uvedené smlouvy s tím, že bude zajištěno vyhrazené parkování na Husově
náměstí pro televizní štáb (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
 Toalety v areálu zámku byly opatřeny u vstupu automatem na mince z důvodu dostupnosti o víkendech.
 Svoz bioodpadu ve městě – v letošním roce bylo celkem svezeno 200 tun bioodpadu.
7) 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.
109/6Z/2013 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 85/4Z/2012, 76/4Z/2013,83/4Z/2013, 86 -102/5Z/2013, 104 -108/5Z/2013
3. prodlužuje
termíny plnění u usnesení č.: 114/5Z/2011 do 30.06.2014, 131/6Z/2011 do 30.06.2014, 138/6Z/2011 do
31.12.2014, 48/3Z/2013 do 30.06.2014,
110/6Z/2013 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-10.2013
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za 1.- 10. měsíc roku 2013
111/6Z/2013 Pohledávky města Benátky nad Jizerou 2013
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou za rok 2013
112/6Z/2013 Rozpočtové opatření č. 3/2013
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 3/2013 Města Benátky nad Jizerou
1. souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 3/2013 Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Jana Košťálová
113/6Z/2013 Provizorní rozpočet Města Benátky nad Jizerou na rok 2014
ZM
1. projednalo
předložený návrh provizorního rozpočtu Města Benátky nad Jizerou na rok 2014 - příjmy, výdaje. Rada města
svým usnesením číslo 432/19R/2013 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu
města ke schválení
2. schvaluje
provizorní rozpočet Města Benátky nad Jizerou na rok 2014 - příjmy, výdaje (souhlasilo 21 přítomných
zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Jana Košťálová
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114/6Z/2013 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou 1.-9.2013
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu příspěvkových organizací Města Benátky nad Jizerou 1. - 9. měsíc roku
2013
115/6Z/2013 Seznam dotací za rok 2013
ZM
1. projednalo
předložený seznam dotací, které město získalo v roce 2013
2. souhlasí
3. s poskytnutím finančního daru panu starostovi a panu místostarostovi za získané dotace pro město v roce 2013 s
tím, že soupis získaných dotací bude zveřejněn ve Zpravodaji benátecka a na webových stránkách města
Benátky nad Jizerou (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 2 nehlasovali z důvodu střetu zájmů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
116/6Z/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku 212/7 v k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce a.s.
ZM
1. projednala
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. 212/7 v k.ú. Staré Benátky na akci
"Benátky nad Jizerou, U Cukrovaru - odběry TS ČOV"
2. souhlasí
s uzavřením 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. 212/7 v k.ú. Staré Benátky na akci "Benátky nad Jizerou, U Cukrovaru - odběry TS ČOV", za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
117/6Z/2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 586/6, k.ú. Staré Benátky
- ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednala
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. 586/6 v
k.ú. Staré Benátky na akci "Zbudování nové přípojky pro pozemek p.č. 586/6 v k.ú. Staré Benátky"
2. souhlasí
s uzavřením 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. 586/6 v k.ú. Staré Benátky na akci "Zbudování nové přípojky pro
pozemek 586/6 v k.ú. Staré Benátky" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
118/6Z/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích 900/5, 900/6 v k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce a.s.
ZM
1. projednala
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 pozemcích č. 900/5 č. 900/6 v k.ú. Staré
Benátky na akci "Benátky nad Jizerou - kVN pro TS AREKO"
2. souhlasí
s uzavřením 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 pozemcích č. 900/5 a č. 900/6 v k.ú. Staré Benátky na akci "Benátky nad Jizerou- kVN pro TS AREKO", za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 300,- Kč s DPH
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pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013

Z: Marek Mařík

119/6Z/2013 Souhlas s umístěním stavby "Protipovodňová opatření Benátky nad Jizerou"
ZM
1. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého v průběhu výstavby došlo k několika drobným
změnám, při nichž bylo nutné posunout stavbu o několik desítek centimetrů i do pozemků č. 247/2 a 1009 v k.ú.
Nové Benátky, které nebyly v původním stavebním povolení. Přesné změření provedené dodavatelem v říjnu
2013 tyto odchylky upřesnilo
2. souhlasí
s umístěním výše uvedené stavby do pozemků č. 247/2 a 1009 v k.ú. Nové Benátky dle geometrického plánu
(souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Ing. Alena Kratochvílová
120/6Z/2013 Petice občanů k projektu akce "Regenerace sídliště"
ZM
1. projednalo
předložené petice nájemníků panelových domů, v ulici Platanová, č.p. 643-646, 627-630, 639-642, 635-637, ve
kterých nesouhlasí s výstavbou parkovacích míst před těmito panelovými domy. Rada města rozhodla z důvodů
uvedených v petici prozatím pozastavit činnosti směřující k realizaci projektu "Regenerace sídliště"
2. se ztotožňuje
s rozhodnutím Rady města, prozatím pozastavit činnosti směřující k realizaci tohoto projektu (souhlasilo 21
přítomných zastupitelů)
121/6Z/2013 Žádost o schválení záměru podání žádosti o dotaci - Městské centrum komplexní péče Benátky nad
Jizerou
ZM
1. projednala
žádost paní Emilie Kalové, zástupkyně ředitelky Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou o
schválení záměru podání žádosti o dotaci z Humanitárního fondu "Středočeský Humanitární fond - sociální
oblast, investiční účel". Záměrem je rekonstrukce stávajících prostor ve třetím patře MěCKP a tím uspokojení
poptávky Odlehčovacích služeb pro cílovou skupinu senioři - muži a rekonstrukci nevyhovujícího Střediska
osobní hygieny v přízemí, které slouží klientům všech poskytovaných služeb. Žádalo by se o maximální částku v
celkové výši jeden milion korun s pětiprocentní spoluúčastí. Rada města svým usnesením číslo 439/19R/2013
doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení záměr podání žádosti o dotaci z Humanitárního fondu
"Středočeský Humanitární fond - sociální oblast, investiční účel"
2. schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce a rozšíření prostor pro poskytování sociální služby Odlehčovací služby s rekonstrukcí hygienického zázemí v budově Městského centra komplexní péče v
Benátkách n. Jiz." ze Středočeského Humanitárního fondu - Tematické zadání Sociální oblast pro rok 2014 a
zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu (souhlasilo
21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
122/6Z/2013 Žádost o odkoupení pozemků č. 124/34 a č. 124/35 v k.ú. Staré Benátky - Vodní slalom Benátky
ZM
1. projednala
na základě žádosti pana Luďka Semeráda, zástupce spolku vodního slalomu Benátky, záměr na odkoupení
pozemků č. 124/34 o výměře 520 m2 a č. 124/35 o výměře 229 m2 od společnosti Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav a.s. z důvodu rozšíření zázemí kolem Loděnice spolku vodního slalomu Benátky. Rada města svým
usnesením číslo 454/19R/2013 doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s výše uvedeným záměru.
2. souhlasí
a. s odkoupením pozemků č. 124/34 o výměře 520 m2 a č. 124/35 o výměře 229 m2 od společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. z důvodu rozšíření zázemí kolem Loděnice spolku vodního
slalomu Benátky za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku ve výši 150.000,- Kč (souhlasilo 21
přítomných zastupitelů)
b. se zřízením věcného břemene ve prospěch města Benátky nad Jizerou - právo vstupu, chůze a jízdy v
rozsahu geom. plánu číslo 1230-26/2013 na p.p.č. 128/6, 128/10 a 124/17 v k.ú. Staré Benátky za
účelem přístupu k p.p.č. 124/35 v k.ú. Staré Benátky (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
3. pověřuje
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starostu města podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene (souhlasilo 21 přítomných
zastupitelů)
T: 30.3.2014
Z: Marek Mařík
123/6Z/2013 Žádost o vyjádření ve věci navýšení nájemného v bytových prostorách pro rok 2014
ZM
1. projednala
návrh odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství o navýšení nájemného z bytů v Benátkách
nad Jizerou pro rok 2014 o částku ve výši 10,- Kč/m2 s platností od 01.01.2014 následovně:
byt I. kategorie 63,67 Kč/m2
byt II. kategorie 63,67 Kč/m2
byt III. kategorie 53,30 Kč/m2

2.

Rada města svým usnesením číslo 450/19R/2013 nedoporučuje Zastupitelstvu města navýšení nájemného z bytů
v Benátkách nad Jizerou pro rok 2014
nesouhlasí
s navýšením nájemného z bytů v Benátkách nad Jizerou pro rok 2014 (nesouhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Ing. Alena Kratochvílová

124/6Z/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, 294 71 Benátky nad Jizerou. 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, v rámci
exekučního řízení bylo k dnešnímu dnu od povinného vymoženo 39.996,-Kč. 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 389/17R/2013 doporučuje Zastupitelstvu města
nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 21
přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
125/6Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku paní xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednala
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku paní xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. 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 povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný
nevlastní nemovitost, nepobírá důchod, není zaměstnán (je vedena na ÚP, od kterého pobírá doplatek na bydlení
ve výši 6.618,- Kč, příspěvek na živobytí ve výši 3.524,- Kč, které se nedají exekučně postihnout), nemá
zaevidováno motorové vozidlo, prověřená adresa Mladá Boleslav Havlíčková 886,3 p. byt 50, movité věci žádné, s povinnou byly domluveny splátky ve výši 1.000,- Kč - od října 2012. 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 380/16R/2013 doporučuje Zastupitelstvu města
nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na paní xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 21
přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
126/6Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx a paní xxxxxxxx (6 EXE 570/2010-8)- Exekutorský
úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednala
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce (6 EXE 570/2010-8) majetku pana
xxxxxxxx a paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu
nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné
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použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním
účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost, povinný pobírá invalidní důchod třetího stupně ve
výši 11.022,- Kč, prozatím nelze srážet, neboť sráží na jinou exekuci vedenou naším úřadem pro naši
pohledávku u spisové značky 080 EXE 139/09, kde se sráží měsíčně 1.652,- Kč a celkový dluh je cca 180.000,Kč. Dosud bylo sraženo 28.883,32,- Kč, není zaměstnán, nemá zaevidováno motorové vozidlo. Paní xxxxxxxx
nemá 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, povinný pobírá invalidní důchod ve výši 2.666,- Kč, nelze z něj srážet,
neboť je v nezabavitelné výši, 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 385/16R/2013 doporučuje Zastupitelstvu
města nesouhlasit se zastavením exekuce
nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx a paní xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou
(nesouhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík

127/6Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx a paní xxxxxxxx (17 EXE 589/2011-8) Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednala
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce (17 EXE 589/2011-8) majetku pana
xxxxxxxx a paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. 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, povinný pobírá invalidní důchod třetího stupně ve
výši 11.022,- Kč, prozatím nelze srážet, neboť sráží na jinou exekuci vedenou naším úřadem pro naši
pohledávku u spisové značky 080 EXE 139/09, kde se sráží měsíčně 1.652,- Kč a celkový dluh je cca 180.000,Kč. Dosud bylo sraženo 28.883,32,- Kč, není zaměstnán, nemá zaevidováno motorové vozidlo. Paní xxxxxxxx
nemá 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, povinný pobírá invalidní důchod ve výši 2.666,- Kč, nelze z něj srážet,
neboť je v nezabavitelné výši, 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 383/16R/2013 doporučuje Zastupitelstvu
města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx a paní xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou
(nesouhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
128/6Z/2013 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx a paní xxxxxxxx (6 EXE 4514/2011-9)Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednala
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce (6 EXE 4514/2011-9) majetku pana
xxxxxxxx a paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. 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, povinný pobírá invalidní důchod třetího stupně ve
výši 11.022,- Kč, prozatím nelze srážet, neboť sráží na jinou exekuci vedenou naším úřadem pro naši
pohledávku u spisové značky 080 EXE 139/09, kde se sráží měsíčně 1.652,- Kč a celkový dluh je cca 180.000,Kč. Dosud bylo sraženo 28.883,32,- Kč, není zaměstnán, nemá zaevidováno motorové vozidlo. Paní xxxxxxxx
nemá 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, povinný pobírá invalidní důchod ve výši 2.666,- Kč, nelze z něj srážet,
neboť je v nezabavitelné výši, 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 384/16R/2013 doporučuje Zastupitelstvu
města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
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se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx a paní xxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou
(nesouhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
129/6Z/2013 Zápis č. 4/2013 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 4/2013 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 02.12.2013
2. projednalo
a. požadavek na písemné vysvětlení hospodaření Správy městských lesů uvedené ve zpracované analýze a
pozvání pana Bendla na příští jednání Kontrolního výboru
b. požadavek odsouhlasení kontroly veškeré dokumentace k rekonstrukci objektu „Plajchu“
2. souhlasí
a. s podáním písemného vysvětlení hospodaření Správy městských lesů uvedené ve zpracované analýze a
s pozváním pana Bendla na příští jednání Kontrolního výboru (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
b. s provedením kontroly veškeré dokumentace k rekonstrukci objektu „Plajchu“ (souhlasilo 21
přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
130/6Z/2013 Vyúčtování 2. částky dotace z FPSŽ za rok 2013 - HC Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou ve výši
600.000,- Kč za rok 2013. Rada města svým usnesením číslo 743/20R/2013 postupuje výše uvedené vyúčtování
Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení
2. schvaluje
vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou ve výši 600.000,Kč za rok 2013 (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
131/6Z/2013 Vyúčtování 2. zálohy dotace z FPSŽ za rok 2013 - SK Kopaná Karbo Benátky
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování 2. a 3. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života SK Kopaná Karbo Benátky
ve výši 300.000,- Kč za rok 2013. Rada města svým usnesením číslo 474/20R/2013 postupuje výše uvedené
vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení
2. schvaluje
vyúčtování 2. a 3. částky dotace z Fondu podpory společenského života SK Kopaná Karbo Benátky ve výši
300.000,- Kč za rok 2013 (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
132/6Z/2013 Koupě pozemků č. 331/1, 331/2, 254/5, 254/6 a 256/1 v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxx
ZM
1. projednala
návrh o odkoupení pozemků č. 331/1 o výměře 184 m2, 331/2 o výměře 464 m2, 254/5 o výměře 812 m2, 254/6
o výměře 1.665 m2 a 256/1 o výměře 904 m2 vše v k.ú. Nové Benátky od paní xxxxxxxx za cenu ve výši 20,Kč/m2 z důvodu realizace akce "Revitalizace řeky Jizery" a dalšího scelení sousedních městských pozemků.
Rada města svým usnesením číslo 476/20R/2013 doporučuje výše uvedenou koupi uvedených pozemků
Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s koupí pozemků č. 331/1, 331/2, 254/5, 254/6 a 256/1 vše v k.ú. Nové Benátky o celkové výměře 4.029 m2, od
paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 20,- Kč/m2
3. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 30.3.2014
Z: Marek Mařík
133/6Z/2013 Zápis č. 6/2013 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
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předložený zápis č. 6/2013 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 09.12.2013
projednalo
požadavek na doložení dodacího listu k faktuře č. 130214 - koupě hokejových holí prostřednictvím klubu HC
Benátky – hokej s.r.o.
souhlasí
s požadavkem na doložení dodacího listu k faktuře č. 130214 - koupě hokejových holí prostřednictvím klubu
HC Benátky – hokej s.r.o. (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.1.2014
Z: Marek Mařík

134/6Z/2013 Smlouva o spolupráci "Propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE" na rok 2013 - Družstevní
závody Dražice-strojírna s.r.o.
ZM
1. projednalo
na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Družstevní závody
Dražice-strojírna s.r.o. ze dne 2.1.2013, jejímž předmětem je propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE,
předložený návrh rozdělení finančního příspěvku benáteckým spolkům na rok 2013
2. souhlasí
s předloženým návrhem rozdělení finančního příspěvku od firmy Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
benáteckým spolkům na rok 2013 (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2013
Z: Marek Mařík
8) Interpelace zastupitelů
RNDr. Milan Procházka
 Informuje, že v městské části Kbel v ulici souběžné s dálnicí nesvítí veřejné osvětlení.
M. Mařík – tato závada bude nahlášena Technickým službám.
 Dále informuje, že retenční nádrž na návsi ve Kbele by měla být více zabezpečena, aby se zamezilo úrazům.
M. Mařík – v nedávné době se zhotovilo zábradlí okolo této nádrže a tím by se úrazům mělo zamezit.
Mgr. Ludmila Doležalová
 Informuje, že společnost Transcentrum a.s. umožňuje občanům, kteří cestují po trase Mladá Boleslav – Praha,
zakoupit zpáteční jízdenky, které mají nižší finanční hodnotu.
Ing. J. Tichý - zpáteční či jinak zvýhodněné jízdné nabízí dopravce Transcentrum a.s. na trase Mladá Boleslav - Praha
kvůli konkurenci jiných dopravců v Mladé Boleslavi. V Benátkách nad Jizerou není konkurence a společnost tak lákat
cestující "nepotřebuje“. Jiného dopravce si mohou obce objednat a zaplatit. To by však bylo o řadě jednání, výběrovém
řízení a mohlo by to být kontraproduktivní.
Jaroslav Král
 Informuje, že při zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje byl schválen rozpočet na rok 2014, finanční
podpora autobusové dopravy je na úrovni roku 2013, kdežto u vlakové dopravy byla podpora navýšena o 50 mil.
Kč.
Ing. Jan Tichý
 Děkuje za odstranění autovraků z parkoviště v ulici Mladská.
 Informuje, že bude v příštím roce Sokol slavit 130 let od založení a ve městě proběhne několik akcí.
J. Lhoťan – doplňuje, že dne 21.06.2014 proběhne hlavní oslava na Husově náměstí.
 Dále informuje, že společnost Transcentrum a.s., pozměnila jízdní řády, ale změny jsou pouze v řádech několika
minut.
9) Náměty a připomínky občanů
Regenerace sídliště - proběhla diskuse zastupitelů města s paní Marií Hegrovou, mluvčí petičního výboru za nájemce bytů
v ulici Platanová č. 643 – 646, a paní Lenkou Petrlíkovou Maškovou, ve které se řešily možnosti umístění parkovacích
stání pro automobily v okolí panelových domů.
Ing. Monika Zemancová
 Dodává k diskuzi, že petice byly sepsány slušně, a poukazují na to, že občané chtěli v projektu pouze změny.
J. Král – občané se k projektu mohli vyjádřit prostřednictvím ankety a veřejného setkání. V takhle rozsáhlém projektu se
nedá nikdy zavděčit všem obyvatelům sídliště.
Lenka Petrlíková Mašková
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6. veřejné zasedání Zastupitelstva města

10.12.2013

 Dotazuje se, proč na stránkách města nebyla zveřejněna textová část projektové dokumentace této akce.
M. Mařík – na stránky města se umisťují pouze základní informace, do kompletní dokumentace je možné nahlédnout na
městském úřadě.
 Dotazuje se, zda-li je možné v rámci rubriky „Napište na radnici“ zaslat odpověď e-mailem také přímo té osobě,
která dotaz psala.
M. Mařík – stávající systém toto neumožňuje. Chce-li žadatel dostat odpověď na svůj e-mail, musí napsat konkrétní osobě
na městský úřad. Veškeré kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou uvedeny na stránkách města.
 Dále uvádí, že svoz bioodpadu byl velmi dobrý nápad, a dotazuje se, jestli se bude vyvážet také přes zimní
měsíce, jelikož nádoby na bioodpad v sídlišti jsou plné.
J. Král – přes zimní měsíce se bioodpad nesváží. Se společností AVE bude domluven ještě poslední svoz a následně budou
nádoby na bioodpad ze sídliště odvezeny.
10) Různé, závěr
Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Zapsala: Lucie Krátká

¨

Marie Novotná
ověřovatel

Jozef Hlucho-Horvát
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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