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Zápis
2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 24.03.2014 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
Druhé veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2014 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 20 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 20 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Jan Dibitanzl a Antonín Soumar.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Karel Bláha a Jiří Lhoťan.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo přítomných 20 zastupitelů.
4) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů).
Byla předložena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM – viz usnesení číslo 12/2Z/2014.
5) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce připravované:
 Rekonstrukce ulice U Cukrovaru a Dr. Nováka – bude podána žádost o dotaci na Regionálním operačním
programu Střední Čechy výzvy č. 85 „Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace“. Rozhodnutí o
přidělení dotace by mělo být známo v měsíci květnu. V případě přidělení dotace bude v letošním roce
realizována ulice U Cukrovaru a v příštím roce ulice Dr. Nováka, ve které je nutné dle sdělení společnosti VaK
a.s. Mladá Boleslav vyměnit kompletně vodovodní potrubí.
 Rekonstrukce ulice Mladská – obdrželi jsme od společnosti ČEPRO návrh Smlouvy budoucí o směně
pozemků v okolí čerpací stanice. Tento návrh smlouvy je pro město velmi nevýhodný, proběhne tedy osobní
jednání se zástupci výše uvedené společnosti.
 Oprava chodníku od prodejny JIST k vodojemu (Dražická ulice) – pracuje se na projektové dokumentaci.
 Výměna oken, výloh, vstupních dveří a zateplení prostor budovy oční optiky – byla podána žádost o dotaci na
zateplení výše uvedeného objektu. Žádosti budou posuzovány a hodnoceny na jaře letošního roku.
 Výstavba parkoviště u Polikliniky a rekonstrukce ulice Červíčkova – na tyto akce bylo vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavby.
 Prodloužení protihlukové stěny ve Kbele – v současné době je vydáno Územní rozhodnutí a zpracovává se
dokumentace ke stavebnímu povolení.
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Výstavba krytého bazénu – je vydáno stavební povolení, vyhotovena prováděcí dokumentace stavby a taktéž
zpracována studie proveditelnosti a udržitelnosti. Nyní se připravují podklady pro veřejnou anketu, ve které se
občané vyjádří k realizaci této akce.
Investiční akce probíhající
 Rekonstrukce tribuny na fotbalovém stadionu – stavební práce pokračují dle harmonogramu, předpoklad
dokončení je do konce měsíce dubna.
 Výstavba dvou tenisových kurtů – stavební práce na podkladových vrstvách jsou dokončeny, nyní se čeká na
příznivé počasí, při kterém bude položena finální vrstva antuky. Stavební práce by měly být dokončeny do
začátku tenisové sezóny.
 City park – probíhají terénní úpravy a připravují se podkladní vrstvy pro jednotlivé cesty. Stavební práce by
měly být dokončeny do konce srpna.
 Zajištění skalního masivu v ulici Pod Remízkem a Pickova – dne 29.01.2014 proběhlo zasedání hodnotící
komise v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby, byla vybrána firma CTB a.s., 3 firmy podaly velmi
nízké nabídkové ceny, tudíž byly vyzvány ke zdůvodnění tzv. „mimořádně nízké nabídkové ceny“. Ani jedna
z firem toto zdůvodnění v uvedeném termínu nezaslala, proto je hodnotící komise vyloučila ze zadávacího
řízení výše uvedené veřejné zakázky. Dne 31.03.2014 dojde k předání staveniště dodavateli stavby, tedy
společnosti CTB a.s.
 Přístavba objektu Polikliniky – stavební práce pokračují, omítky jsou hotové a již se začíná s barvením fasády
objektu. Jsou taktéž vylity podlahy v obou patrech a nyní bude záležet, jak rychle bude stavba vysychat, aby se
dalo položit linoleum na chodbách a v ordinacích.
 Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou – II. etapa – smlouva o poskytnutí dotace je již podepsána, do
01.09.2014 je potřeba doložit nájemní smlouvu na část pozemku od Magistrátu hlavního města Prahy.
Začátkem měsíce dubna dojde k předání staveniště firmě H- Intes s.r.o.
 Probíhá úprava cesty, která spojuje cyklostezku na Zdětín s nově dokončenou I. etapou cyklotrasy v úseku u
ulice Pickova. Tyto práce jsou financovány ze vzniklých méněprací v rámci realizace I. etapy cyklotrasy.
 Revitalizace slepého ramene řeky Jizery – kvůli nesouhlasnému stanovisku pana RNDr. Lišky musela být
pozměněna projektová dokumentace, tudíž bylo zrušeno výběrové řízení na tuto akci. Byla podána žádost na
Fond životního prostředí o prodloužení termínu. V současné době se připravuje nové výběrové řízení.
Uskutečněná jednání:
 Uvádí, že v letošním roce slaví společnost Vodovody a kanalizace a.s. 20. výročí od založení. Dále uvádí, že
bychom měli v letošním roce obdržet dividendy ve výši 900 tis. Kč od této společnosti.
 Informuje, že proběhlo jednání s ředitelem Muzea Mladoboleslavska, panem PhDr. Luďkem Benešem o
finančním příspěvku Muzeu Mladoboleslavska - Muzeu Benátky nad Jizerou, na trvalou expozici stavebnice
MERKUR, jejíž vynálezce pan Jaroslav Vancl je rodákem našeho města. Město přispěje na tuto expozici
částkou v celkové výši 160.000 Kč.
 Proběhlo jednání s paní Bc. Emilií Kalovou, ředitelkou MěCKP na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Kulturní akce:
 Dne 15.02.2014 se uskutečnil jubilejní 20. ples města
 Dne 01.03.2014 se uskutečnil již tradiční Benátecký masopust
 Dne 18.02.2014 byli slavnostně vyhlášeni nejlepší sportovci za rok 2013 města Benátky nad Jizerou
 Dne 29.03.2014 se uskuteční již 35. ročník Benáteckého poháru.
 Ve dnech 04. až 05.04.2014 se uskuteční v Benátkách setkání spřátelených divadel z družebních měst Modra a
Hustopeče (Baziliškovy divadelní Benátky), které pořádá město ve spolupráci s divadelním spolkem Bazilišek
Benátský.
5) Zpráva místostarosty
 Oprava zvonů v zámeckém kostele Narození Panny Marie - dne 23.01.2014 započala rekonstrukce zvonů
firmou pana Manouška, po sejmutí zvonů, byl navržen další postup restaurování zavěšení zvonů a bylo
požádáno o závazné stanovisko odboru památkové péče na Magistrátu města Mladá Boleslav.
 Rekonstrukce interiéru zámeckého kostela Narození Panny Marie – rekonstrukce těchto prostor bude i nadále
pokračovat.
 Projednání územního plánu - veřejné projednání návrhu Územního plánu se uskuteční dne 26.03.2014 od
16:00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu.
 Havarijní plán – proběhlo jednání s panem Petrem Vodičkou, který se touto problematikou zabývá u
hasičského záchranného sboru. Probíhá celostátní řešení této otázky, bylo by dobré sestavit komisi odborníků
ohledně této záležitosti.
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Informuje, že ve městě jsou dvě ulice, které nesou stejný název „Na Vyhlídce“. Bylo by dobré alespoň jednu z
těchto ulic přejmenovat.
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Zastupitelstvo města – požaduje do příštího zasedání Zastupitelstva města předložit návrh vyřešení této situace
(souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
 Informuje, že v loňském roce jsme na úrocích na termínovaných vkladech vydělali částku cca 550 tis. Kč.
 Dále informuje, že jsme obdrželi žádost od České pošty o pronájem dalších prostor pro skladové účely.
 Veřejná nabídka na pronájem Tenisového centra – v pátek tedy 21.03.2014 skončil termín pro podání nabídek
s tím, že otevírání obálek proběhlo dnes tj. 24.03.2014 v 15:00 hodin. Byly podány 3 nabídky, se zájemci
proběhne osobní jednání. Současný nájemce pan Chlupáč končí ke dni 30.04.2014, tudíž je potřeba vybrat
nového nájemce v co možná nejkratší době.
 Informuje, že bylo zahájeno natáčení televizního seriálu štábem TV Prima. Natáčení probíhá v domě čp. 60
Husovo náměstí, v areálu zámku a ve společenském sále Záložna.
 Informuje, že Technické služby ve spolupráci s panem Karlem Bendlem, ředitelem Správy městských lesů
repasovali schody do řeky Jizery na „Urbanovce“, v současné době se projednává návrh zakomponování mola
k těmto schodům.
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.
12/2Z/2014 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 1 - 9/1Z/2014, 11/1Z/2014
3. revokuje
Usnesení číslo 10/1Z/2014 - mění se bod č. 1 a 2 následně
1. Zastupitelstvo města projednalo žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., o narovnání zápisu vlastnického
práva v katastru nemovitostí k budovám trafostanic na st.p.č. 688 a st.p.č. 690 v k.ú. Nové Benátky a na
st.p.č. 509, st.p.č. 1059 a st.p.č. 755 v k.ú. Staré Benátky. Budovy trafostanic jsou na základě
privatizačního projektu vedeny jako majetek energetiky, ale v katastru nemovitostí jsou zapsány na Město
Benátky n. Jiz.
Zastupitelstvo města souhlasí s uznáním vlastnického práva k budovám trafostanic umístěných na výše
uvedených pozemcích ve prospěch společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/14444, 140 53 Praha 4
(souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
2.

13/2Z/2014 Návrh rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2014
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtu Města Benátky nad Jizerou na rok 2014 - příjmy, výdaje
2. souhlasí
s předloženým návrhem rozpočtu Města Benátky nad Jizerou na rok 2014 - příjmy, výdaje ve výši
202.868.418,-Kč (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
3. schvaluje
poskytnutí dotací, peněžitých a věčných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2014, v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám jak jsou uvedeny v přílohách (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
14/2Z/2014 Plnění rozpočtů příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou za rok 2013
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu příspěvkových organizací Města Benátky nad Jizerou za rok 2013
15/2Z/2014 Pohledávky města Benátky nad Jizerou 2014
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou za rok 2014
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16/2Z/2014 Vyúčtování dotace za rok 2013 z FPSŽ - Klub sportovního bruslení Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory společenského života Klubu sportovního bruslení Benátky nad
Jizerou ve výši 100.000,- Kč
2. schvaluje
vyúčtování dotace z Fondu podpory společenského života Klubu sportovního bruslení Benátky nad Jizerou ve
výši 100.000,- Kč za rok 2013 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
17/2Z/2014 Vyúčtování 2. částky dotace z FPSŽ za rok 2013 - BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života BK 1973 DELTACAR
Benátky nad Jizerou ve výši 150.924,- Kč za rok 2013
2. schvaluje
vyúčtování dotace z Fondu podpory společenského života BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou ve výši
150.924,- Kč za rok 2013(souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
18/2Z/2014 Vyúčtování 2. částky dotace z FPSŽ za rok 2013 - VK Karbo Benátky
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve výši
2.000.000,- Kč + 500.000,- Kč za rok 2013
2. schvaluje
vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve výši 2.000.000,- Kč
+ 500.000,- Kč za rok 2013 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
19/2Z/2014 Vyúčtování 3. a 4. částky dotace z FPSŽ za rok 2013 - HC Benátky nad Jizerou
ZM
1. bere na vědomí
a. předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad
Jizerou ve výši 600.000,- Kč za rok 2013
b. předložené vyúčtování 4. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad
Jizerou ve výši 500.000,- Kč za rok 2013
2. schvaluje
vyúčtování 3. a 4. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky nad Jizerou ve výši
600.000,- Kč a 500.000,- Kč za rok 2013 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
20/2Z/2014 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 - Správa sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou za rok
2013
2. schvaluje
Zprávu o výsledku hospodaření Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou za rok 2013
(souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
21/2Z/2014 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 - Mateřská škola Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Mateřských škol v Benátkách nad Jizerou za rok 2013
2. schvaluje
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Zprávu o výsledku hospodaření Mateřské školy města Benátky nad Jizerou za rok 2013 (souhlasilo 20
přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
22/2Z/2014 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 - Správa městských lesů Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Správy městských lesů Benátky nad Jizerou za rok 2013
2. schvaluje
Zprávu o výsledku hospodaření Správy městských lesů, příspěvkové organizace města za rok 2013 (souhlasilo
19 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
23/2Z/2014 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 - Technické služby města Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Technických služeb města Benátky nad Jizerou za rok 2013
2. schvaluje
Zprávu o výsledku hospodaření Technických služeb města Benátky nad Jizerou za rok 2013 (souhlasilo 20
přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
24/2Z/2014 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 - ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55
ZM
1. projednalo
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, za rok
2013
2. schvaluje
Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy, Husovo náměstí 55 za rok 2013 (souhlasilo 19 přítomných
zastupitelů, 1 se zdržel kvůli střetu zájmů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
25/2Z/2014 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 - ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská 135
ZM
1. projednalo
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135, za rok 2013
2. schvaluje
Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy, Pražská 135 za rok 2013 (souhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
26/2Z/2014 Zápis č.1/2014 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2014 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 17.03.2014
27/2Z/2014 Zápis č. 1/2014 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2014 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 10.03.2014
28/2Z/2014 Bezúplatný převod pozemku č. 918/12 v k.ú. Staré Benátky a pozemku č. 850/15 v k.ú. Kbel - Středočeský
kraj
ZM
1. projednalo
na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací ze dne 8.11.2012 uzavřené mezi Středočeským krajem (jako
budoucím dárcem) a městem Benátky n. Jiz. (jako budoucím obdarovaným) návrh na bezúplatný převod
pozemku č. 918/12 o výměře 825 m2 v k.ú. Staré Benátky a pozemku č. 850/15 o výměře 349 m2 v k.ú. Kbel
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do vlastnictví města Benátky nad Jizerou. Na těchto pozemcích byla realizována stavba cyklostezky a
chodníku při silnici II/610 v rámci stavby "Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy"
souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku č. 918/12 o výměře 825 m2 v k.ú. Staré Benátky a pozemku č. 850/15 o
výměře 349 m2 v k.ú. Kbel do vlastnictví města Benátky nad Jizerou z výše uvedených důvodů
pověřuje
starostu města podpisem Darovací smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík

29/2Z/2014 Bezúplatný převod pozemku č. 907/3 v k.ú. Staré Benátky a p.č. 420/34 v k.ú. Nové Benátky - ÚPZSVM
ZM
1. projednalo
návrh na bezúplatný převod p.č. 907/3 o výměře 172 m2 v k.ú. Staré Benátky a p.č. 420/34 o výměře 171 m2 v
k.ú. Nové Benátky, které jsou ve vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jelikož
jsou tyto pozemky zastavěny tělesem místní komunikace ve smyslu § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, do majetku Města Benátky nad Jizerou
2. souhlasí
s bezúplatným převodem p.č. 907/3 o výměře 172 m2 v k.ú. Staré Benátky a p.č. 420/34 o výměře 171 m2 v
k.ú. Nové Benátky do majetku Města Benátky nad Jizerou z výše uvedených důvodů (souhlasilo 20
přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
30/2Z/2014 Fond podpory společenského života Města Benátky nad Jizerou na rok 2014
ZM
1. projednalo
předložený návrh Fondu podpory společenského života Města Benátky nad Jizerou (FPSŽ) na rok 2014
2. souhlasí
s předloženým návrhem Fondu podpory společenského života Města Benátky nad Jizerou na rok 2014 s tím, že
tento fond bude zahrnut do rozpočtu města na rok 2014 a 30 % finančních prostředků ze schválené dotace z
tohoto fondu bude použito pro rozvoj a sportovní aktivity mládeže jednotlivých klubů (souhlasilo 20
přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
31/2Z/2014 Žádost o odkup st.p.č. 755, st.p.č. 1059, st.p.č. 509 vše v k.ú. Staré Benátky a st.p.č. 688 a st.p.č. 690 vše v
k.ú. Nové Benátky- ČEZ Distribuce a.s.
ZM
1. projednala
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odkup pozemků st.p.č. 755 o výměře 34 m2, st.p.č. 1059 o výměře
36 m2 a st.p.č. 509 o výměře 24 m2, k.ú. Staré Benátky, st.p.č. 688 o výměře 38 m2 a st.p.č. 690 o výměře 24
m2 vše v k.ú. Nové Benátky, které jsou ve vlastnictví města. Jedná se o pozemky pod trafostanicemi, které
jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
2. souhlasí
s prodejem pozemků st.p.č. 755, st.p.č. 1059 a st.p.č. 509 vše v k.ú. Staré Benátky, st.p.č. 688 a st.p.č. 690 vše
v k.ú. Nové Benátky za cenu obvyklou, společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly za cenu ve výši 1000,- Kč/m2
3. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
32/2Z/2014 Žádost o odkup části pozemku č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky - xxxxxxxx
ZM
1. projednalo
žádost pana xxxxxxxx o odkup části pozemku č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky, na kterém se nachází vybudovaná
opěrná zeď. Přikládá zhotovený geometrický plán, který odděluje od pozemku č. 6/1 nový pozemek č. 6/25 o
výměře 14 m2
2. souhlasí
s prodejem pozemku č. 6/25 o výměře 14 m2 v k.ú. Nové Benátky panu xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx,
xxxxxxxx za cenu ve výši 1.000,- Kč /m2
3. pověřuje
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starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014

Z: Marek Mařík

33/2Z/2014 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, 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, finanční úřad Mladá Boleslav sděluje, že o povinném
neeviduje žádné informace. 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 57/3R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx (nesouhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
34/2Z/2014 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, 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. Dle sdělení FÚ posl. DPFo podáno na r. 2010 nulové, prověřená adrese: xxxxxxxx, xxxxxxxx - povinný na adrese nenalezen, na adresu xxxxxxxx - zaslána
výzva, která se vrátila s tím, že se povinný odstěhoval. 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 115/6R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se
zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx (nesouhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
35/2Z/2014 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, 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. V rámci exekučního řízení bylo k dnešnímu dni od
povinného vymoženo 6.500,- 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 116/6R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx (nesouhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík

36/2Z/2014 Darovací smlouva na bezplatný převod p.č. 124/22 a č. 124/23 v k.ú. Staré Benátky - KORUND
BENÁTKY s.r.o.
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ZM
1.

2.

3.

projednala
návrh Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností KORUND BENÁTKY s.r.o., jejímž
předmětem je bezplatný převod pozemku č. 124/22 o výměře 19 m2 a pozemku č. 124/23 o výměře 66 m2 v
k.ú. Staré Benátky z majetku města do majetku společnosti KORUND BENÁTKY s.r.o.
souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností KORUND BENÁTKY s.r.o.,
se sídlem Přemyslova 686, 295 01 Mnichovo Hradiště, jejímž předmětem je bezplatný převod pozemku č.
124/22 o výměře 19 m2 a pozemku č. 124/23 o výměře 66 m2 v k.ú. Staré Benátky z majetku města do
majetku společnosti KORUND BENÁTKY s.r.o.
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík

37/2Z/2014 Darovací smlouva na bezplatný převod p.č. 125/14 v k.ú. Staré Benátky - KORUND BENÁTKY s.r.o.
ZM
1. projednala
návrh Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností KORUND BENÁTKY s.r.o., jejímž
předmětem je bezplatný převod pozemku č. 125/14 o výměře 103 m2 v k.ú. Staré Benátky z majetku
společnosti KORUND BENÁTKY s.r.o. do majetku města
2. souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností KORUND BENÁTKY s.r.o.,
se sídlem Přemyslova 686, 295 01 Mnichovo Hradiště, jejímž předmětem je bezplatný převod pozemku č.
125/14 o výměře 103 m2 v k.ú. Staré Benátky z majetku společnosti KORUND BENÁTKY s.r.o. do majetku
města
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
38/2Z/2014 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 - Městské centrum komplexní péče
ZM
1. projednalo
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou za rok
2013
2. schvaluje
Zprávu o výsledku hospodaření Městského centra komplexní péče, příspěvkové organizace města za rok 2013
(souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Marek Mařík
39/2Z/2014 Žádost o projednání postupu realizace společných zařízení KPÚ k.ú. Nové Benátky - Státní pozemkový
úřad
ZM
1. projednalo
žádost Státního pozemkového úřadu o projednání postupu realizace společných zařízení v rámci komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Nové Benátky
2. souhlasí
s postupem realizace společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Benátky
(souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.4.2014
Z: Ing. Alena Kratochvílová
40/2Z/2014 Nabídka areálu Sladovny - SLADOSPOL, spol. s.r.o.
ZM
1. projednalo
nabídku koupě areálu Sladovny o výměře 10.109 m2 od společnosti SLADOSPOL, spol. s.r.o. za navrhovanou
cenu ve výši 30,000.000,- Kč

2.

odkládá
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své rozhodnutí na příští zasedání Zastupitelstva města s tím, že bude požádáno o uskutečnění prohlídky tohoto
areálu
T: 30.6.2014
Z: Jaroslav Král
41/2Z/2014 Bezúplatný převod sochy sv. Prokopa do majetku města - Středočeský kraj
ZM
1. projednala
předložený návrh bezúplatného převodu sochy sv. Prokopa z vlastnictví Středočeského kraje do majetku města
Benátky n. Jiz.
2. souhlasí
s bezúplatným převodem sochy sv. Prokopa z majetku Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21
Praha 5 do majetku města Benátky nad Jizerou s tím, že požádáme Středočeský kraj o finanční příspěvek na
převoz sochy do lapidária na zámku (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 30.4.2014
Z: RNDr. Pavel Štifter
42/2Z/2014 Závěrečná zpráva o realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za rok 2013 - Semiramis
o.s.
ZM
1. bere na vědomí
předloženou závěrečnou zprávu Občanského sdružení Semiramis o realizaci protidrogového projektu "Terénní
program Benátky nad Jizerou" za období od 1. ledna do 31. prosince roku 2013
8) Interpelace zastupitelů
Mgr. Lukáš Nachtmann
 Dotazuje se, proč některé položky v Rozpočtu města na rok 2014 např. telefony a pohonné hmoty jsou
uvedeny dvakrát.
Bc. Jana Košťálová – rozpočet se tvoří dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., v rozpočtové skladbě telefony nejsou uvedeny
dvakrát, jsou rozděleny do § 6112 Zastupitelstva obcí a do § 6171 Činnost místní správy (Státní správa a Samospráva).
 Dále se dotazuje na rekonstrukci kapličky u dálničního přivaděče, kdy v rozpočtu na rok 2013 byly na její
opravy vyčleněny finanční prostředky, ale v letošním rozpočtu zbyla kolonka s názvem a s nulovou částkou.
Dotazuje se tedy, zda se rekonstrukce bude provádět v příštím roce a zda je možnost získání dotace na tuto
rekonstrukci.
 Dále informuje, že směrová cedule na Podolecké ulici je zakrytá větvemi.
M. Mařík – necháme tyto větve odstranit prostřednictvím Technických služeb, i když je tato komunikace v majetku
Středočeského kraje.
MUDr. Tomáš Závora
 Dotazuje se, zda je možné, aby klub HC Benátky požádal město o zakoupení automatické brusky na brusle pro
mládež.
J. Král – město každoročně přispívá velkými dotacemi na chod klubu, tudíž si klub může zakoupit brusku z
tohoto příspěvku.
Jan Dibitanzl
 Informuje o programu akce „Setkání spřátelených divadel v Benátkách nad Jizerou aneb Baziliškovy divadelní
Benátky“, která se uskuteční ve dnech 04. – 05.04.2014. Na tuto akci se dostaví delegace z našich spřátelených
měst, tedy z Modry a Hustopečí. Dále informuje, že se na této akci představí divadelní spolek Nové
divadlo Mělník.
Karel Bláha
 Informuje, že na hřišti na náměstí 17. listopadu jsou poškozené sítě v brankách.
A. Cekota – tato závada byla cca před dvěma týdny opravována.

9) Náměty a připomínky občanů
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Václav Benda
 Informuje, že pan Šašek, který bydlí v Podolecké ulici neustále parkuje svým vozidlem na chodníku v místě,
kde byly umístěny sloupky, které byly odstraněny a odvezeny nejmenovaným občanem do sběrných surovin.
M. Mařík – pan Šašek si od města tento pozemek zakoupil, sloupky nechal odstranit, aby se na tento pozemek dostal
svým autem. Nicméně odvoz těchto sloupků do sběrných surovin bude prošetřen.
 Dotazuje se, jaká je přibližná částka dluhu občanů vůči městu.
M. Mařík - celková částka dluhů občanů vůči městu je cca 3,8 milionu Kč.

Ivana Tomčíková
 Dotazuje se, zda je možné uskutečnit jednání s vedením města o úpravách připravovaného projektu
„Regenerace sídliště“.
J. Král – město se nebrání setkání se zástupci obyvatel panelových domů v sídlišti, na kterém budou předložené
připomínky projednány.
Josef Smrčka
 Dotazuje se, na stávající kapacitu žáků v základních školách z důvodu nárůstu prvňáků v příštím roce.
Mgr. R. Dostál – obě základní školy budou žádat o navýšení kapacity ve školních družinách a Základní škola Pražská
135 bude žádat o navýšení celkové kapacity.
10) Různé, závěr
Jednání bylo ukončeno v 19:40 hodin.
Zapsala: Lucie Krátká

Karel Bláha
ověřovatel

Jiří Lhoťan
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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