6. veřejné zasedání Zastupitelstva města

16.12.2019

Zápis
6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 16.12.2019 od 17.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni: PhDr. Karel Bendl, Mgr. Radek Dostál, Ing. Jiří Haspeklo, RNDr. Pavel Štifter, Ing. Jiří Janda, Karel Bláha,
Mgr. Barbora Doušová, Martina Eichlerová, MUDr. Tomáš Závora, Ing. Jaroslav Matějka, Mgr. Vladimír Němeček,
Libor Čapek, Jana Vetešníková, Mgr. Sylva Buriánová, MUDr. Lenka Draková , Mgr. Jan Novotný, Mgr. Emilie Kalová,
Mgr. Jaroslav Fröhlich, MgA. Milan Kolář, Mgr. Jaroslava Šimková, Luboš Poluha, Jiří Rákosník se jednání zúčastnil
od 17:10 hodin, Jan Dibitanzl se jednání zúčastnil od 17:26 hodin
Omluveni: ---Program:
1) Přivítání, seznámení s programem
2) Určení ověřovatelů
3) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
4) Zpráva starosty města
5) Zprávy místostarostů města
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
7) Majetkové a organizační záležitosti
 Plnění rozpočtu města 1. – 10. 2019, Rozpočtové opatření č. 6/2019, Návrh rozpočtu města na rok 2020
 Zápis ze zasedání Finančního výboru
 Jmenování orgánů k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2019
 Vyúčtování dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok 2019
 Pozvánka na prohlídku sokolovny - Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou
 Smlouva o spolupráci „Propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE“ na rok 2020
 Návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení města Benátky nad Jizerou
 Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva města
 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
 Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou, kterou se mění obecně závazná vyhláška města
Benátky nad Jizerou č. 5/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve
městě Benátky nad Jizerou a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 1/2018
 Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2020
 Majetkové záležitosti
 Smlouvy o zřízení věcných břemen
 Žádosti v oblasti samosprávy
8) Interpelace zastupitelů
9) Náměty a připomínky občanů
10) Různé, závěr
1) Přivítání, seznámení s programem
Šesté veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2019 zahájil starosta města pan PhDr. Karel Bendl přivítáním všech
přítomných.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 23 zastupitelů.
Úvodem starosta města předložil zastupitelům města návrh na doplnění bodu do programu dnešního jednání o Zprávu
o uplatňování územního plánu města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů).
MgA. Milan Kolář
 předkládá návrh na doplnění bodu do programu dnešního jednání o žádost ZUŠ J.A.Bendy Benátky nad Jizerou
o stanovisko obce k navýšení kapacity umělecké školy a zápis nového místa vzdělávání do rejstříku škol
(souhlasilo 23 přítomných zastupitelů).
S navrženým programem zasedání souhlasilo 23 přítomných zastupitelů.
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2) Určení ověřovatelů
Za zapisovatele byla navržena a přítomnými zastupiteli schválena Rozália Zárubová.
Za ověřovatele zápisu byl navržen a přítomnými zastupiteli schválen Karel Bláha.
S navrženou zapisovatelkou souhlasilo 23 přítomných zastupitelů.
S navrženým ověřovatelem souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, zdržel se 1 přítomný zastupitel.
3) Kontrola zápisu a usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů).
Kontrola usnesení – viz usnesení číslo 112/6Z/2019.
4) Zpráva starosty města:
Úvodem pan starosta všechny přítomné vyzval k uctění památky Ing. Miroslava Valeckého, bývalého zastupitele a člena
Finančního výboru, minutou ticha.
Investiční akce probíhající, ukončené a připravované:
 Byly dokončeny práce na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor Ubytovny pro muže“.
 Na základě žádosti spolku Občané Dražic nadále probíhají práce na akci „Rekonstrukce zvoničky v Dražicích“.
 Dokončují se práce na opravě stávajícího kontejnerového stání v městské části Dražice.
 Byly dokončeny práce na instalaci kovové vstupní brány na Plajch s tím, že dne 1.12.2019 došlo
ke slavnostnímu předání díla.
 Bude vypsaná veřejná zakázka na zhotovitele akce „ Domov pro seniory – vybavení pokojů“.
 Pozorovatelna divokých koní a zubrů – na základě nesouhlasného stanoviska od České krajiny o.p.s. bylo
zastaveno stavební řízení a zadány úpravy projektové dokumentace.
 V rámci akce “Oprava objektu Loděnice v Benátkách nad Jizerou“ došlo k demolici stávajícího objektu.
Následně započnou práce na celkové rekonstrukci tohoto objektu s tím, že termín dokončení je naplánovaný
na duben 2020. Součástí této akce je taktéž zpevnění břehů řeky Jizery.
 S firmou STRABAG a.s. byla uzavřena smlouva o dílo na akci "Revitalizace vnitrobloků sídliště
Na Burse" s tím, že práce započnou v jarních měsících příštího roku.
 Bude zadáno zpracování cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na plánovanou rekonstrukci
ulice Boženy Němcové s tím, že se město pokusí získat na tuto akci dotaci.
 Veřejná zakázka na zhotovitele akce "Podzemní kontejnery Benátky nad Jizerou“ – byla podepsána smlouva
o dílo s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. s tím, že práce započnou v prvním čtvrtletí roku 2020.
 Byla schválena cenová nabídka od firmy E – resources s.r.o. na zpracování analýzy možnosti záchytu
a smysluplného využití srážkových vod v areálech Zimního stadionu a Domova U Anežky pro účely zálivky.
 V MŠ Poupátko byly ukončeny práce na výsadbě a úpravě nové zeleně. Taktéž byla provedena údržba původního
vybavení a oplocení.
 Byly dokončeny práce na celkové rekonstrukci ulice Šnajdrova.
 Za účasti žáků ZŠ Pražská a členů Českého červeného kříže proběhla výsadba 3 kusů lip v ulici U Cukrovaru.
 Rekonstrukce komunikace "II/610 Tuřice – Kbel, II. etapa" – v současné době proběhlo uvedení této komunikace
do zkušebního provozu přes zimní období. Práce na III. etapě rekonstrukce započnou v roce 2020 v závislosti
na klimatických podmínkách.
 Dokončují se práce na I. etapě akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Kbele".
 Byly dokončeny práce na dotované akci "Oprava okenních výplní budovy fary - I. etapa".
 V rámci dotovaného projektu „Rehabilitace a revitalizace podzámeckého parku“ probíhá údržba a náhradní
výsadba poškozené zeleně.
 Taktéž probíhají stavební práce na opravě polní cesty Slepeč. Oprava polní cesty Podskalská byla dokončena.
 Pozemkovým fondem České republiky došlo k předání dokončené polní cesty v Obodři (parc. č. 460) včetně
vysazeného nového stromořadí.
 Byla provedena revize herních prvků na všech dětských hřištích ve městě.
 Dne 21.11.2019 byla pro občany uvedena do provozu bezplatná WI-FI síť ve Starých Benátkách v lokalitě
náměstí Na Burse, City parku a v budově polikliniky.
 Bylo dokončeno vybudování nových vrtů pro studny v areálu letního stadionu a koupaliště.
 Nadále probíhají práce na akci "Rekonstrukce chodníků v ulici Bratří Bendů". Bude zadáno zpracování cenové
nabídky na vypracování projektové dokumentace na plánovanou výstavbu nového chodníku v ulici Bratří Bendů
po pravé straně.
 Práce na vybudování nového chodníku v ulici Spojovací byly dokončeny.
 Národním památkovým úřadem bylo schváleno umístění bankomatu na Husově náměstí v Krohově domě.
Nadále pokračují jednání s technickým oddělením České spořitelny a.s.
 Byla provedena inventura veškerého vybavení Sport hotelu a byla vypsána veřejná nabídka na pronájem této
budovy. Termín podání nabídek je do 31.1.2020.
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Ze strany Ing. Jiřího Tauše doposud neproběhlo předání kompletní projektové dokumentace na akci "Celková
rekonstrukce vnitřních prostor polikliniky" na adrese třída Osvobozených politických vězňů 241. Tímto se pan
starosta omlouvá MUDr. Drakové a sděluje, že ihned po obdržení kompletní projektové dokumentace jí bude
poskytnuta.
Do rozpočtu města na rok 2020 bylo zahrnuto zakoupení 4 ks radarů s ukazatelem SPZ.
Veřejná zakázka na zhotovitele akce „“Přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu koupaliště a zimního stadionu
- I. etapa“ – nejlevnější nabídku podala firma SYNER s.r.o. za cenu ve výši 58.669.841,- Kč s DPH.
Byly ukončeny opravy kontejnerových stání na sídlišti.
Budou zahájeny práce na vyspravení asfaltového recyklátu na objízdné polní cestě ze Kbela.
Ing. Ondřejem Kalivodou, Ph.D. a Ing. Františkem Kačírkem nadále probíhají práce na "Pořízení územní studie
a dokumentace pro územní studii pro lokality 20, 21a, 21b, 21c, 21d včetně ploch PZ, ZO a ploch silniční dopravy
P102a, P102b, P102c, P103) a lokalitu 5b včetně odtoku povrchových vod" a "Pořízení územní studie sídelní
zeleně). Zpráva o uplatňování územního plánu bude předložena na dnešním zasedání Zastupitelstva města
ke schválení.
Za příznivých klimatických podmínek budou zahájeny práce na opravě příjezdové komunikace vedoucí
k rodinným domům u akumulační nádrže přívalových vod „kalu“ v městské části Kbel.
Na základě interpelace paní Evy Gregorové na zasedání Zastupitelstva města konaného dne 30.10.2019 ve věci
vypouštění splaškové vody do dešťové kanalizace v ulici Václava Černého došlo k nápravě tohoto stavu.
Proběhla revize kontejnerů na elektroodpad a textil ve městě za účelem následných oprav ze strany
provozovatelů svozu.
Tajemník MěÚ doplňuje zprávu pana starosty (investiční akce) o akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště",
ke které sděluje, že práce na této akci byly dokončeny.

Jednání:
 Ze strany města Benátky nad Jizerou byla zahájena kontrola společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
zaměřená na plnění povinností stanovených zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, zejména na obsah
ročního hlášení a způsob vedení průběžné evidence nakládání s odpady, a to za období 2016 – 2018. Termín
pro předložení všech vyžádaných podkladů byl stanoven do 31.12.2019.
 Dne 23.10.2019 proběhlo každoroční setkání s řediteli příspěvkových organizací města s tím, že tato jednání
budou v budoucnu probíhat častěji než tomu bylo doposud.
 Proběhlo jednání s panem Jiřím Tomanem, prezidentem Tenisového klubu Benátky nad Jizerou ohledně rozvoje
klubu do budoucna.
 V úterý 5.11.2019 se v Benátkách nad Jizerou konalo výjezdní zasedání Výboru pro sociální věci Středočeského
kraje a ve dnech 7.11. – 8.11.2019 výjezdní zasedání Výboru pro sport a tělovýchovu Středočeského kraje.
 Na základě interpelace Mgr. Jana Novotného na zasedání Zastupitelstva města konaného dne 30.10.2019
proběhla schůzka s panem xxxx, majitelem objektu bývalé Sladovny. Během jednání pan xxxx sdělil plány
ohledně využití celého tohoto objektu, kde by měly vzniknout nové bytové jednotky, parkovací stání
a prostory pro komerční využití.
 Informuje, že společnost Burger King požádala o stavební povolení na vybudování kanalizační přípojky.
 Za účasti zástupců města a Odboru životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav proběhlo jednání
s xxxx ohledně plánů a změn v provozu malé vodní elektrárny ve vlastnictví xxxx.
 Podává informace z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. Jedním z bodů
jednání bylo stanovení cen vodného a stočného v roce 2020, která byla stanovena na 102,- Kč za m3.
 Dne 26.11.2019 proběhla ve velké zasedací místnosti MěÚ další schůzka se všemi garanty projektu budoucí sítě
cyklostezek s názvem „Greenway Jizera“.
 Informuje o jednání se zástupci Stavebního bytového družstva Benátky nad Jizerou ohledně plánované likvidace
objektu na adrese Ořechová čp. 700, Benátky nad Jizerou (Tesko barák) a následné výstavbě bytového domu.
 Uskutečnilo se jednání s Ing. Pavlem Krpálkem, ředitelem Úřadu práce Mladá Boleslav o ukončení Smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi městem Benátky nad Jizerou a Úřadem práce ČR - Krajskou pobočkou ÚP
ČR v Příbrami dohodou ke dni 31.12.2019.
 Informuje, že novým ředitelem Domova U Anežky byl jmenován Ing. Aleš Vychodil.
Kulturní, společenské a jiné akce:
 Dne 21.10.2019 od 19:00 hodin se v Záložně konal operní koncert "Opera nenudí".
 Ve čtvrtek 24.10.2019 se v benáteckém kostele sv. Máří Magdalény uskutečnil benefiční koncert s názvem
„Rezonance věků – od baroka po současnost“.
 V rámci oslav 30. výročí od uplynutí Sametové revoluce se v neděli 3.11.2019 uskutečnil koncert skupiny
Spirituál Kvintet a zpěváka Jaroslava Hutky. Večer byl zakončen několikaminutovou laser show na nádvoří
zámku.
 Dne 13.11.2019 se uskutečnil koncert ZUŠ Benátky nad Jizerou ve velkém sále Záložny k výročí 30. let
od Sametové revoluce.
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V rámci koncertu pana Miroslava Sekery, který se uskutečnil ve velkém sále Záložny, proběhlo slavnostní
„Předání čestného občanství města Benátky nad Jizerou panu Jaroslavu Královi in memoriam“.
Ve středu 20.11.2019 se pan starosta zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže
„Komunální projekt roku 2019“.
Dne 21.11.2019 se v Clarion Congress Hotelu v Praze konalo další zasedání Komory měst a obcí ČR.
Informuje, že se uskutečnily již tradiční akce „Rozsvícení vánočního stromu“ ZŠ Pražská a „Vánoční jarmark
a zpívání“ žáků ZŠ Husovo náměstí.
Ve velké zasedací místnosti MěÚ se uskutečnilo „Setkání zástupců vedení okolních obcí“.
V neděli 1.12.2019 proběhl na Husově náměstí další ročník Benáteckého adventu s rozsvícením vánočního
stromu. Tímto děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.
Dne 5.12.2019 proběhlo ve společenském sále Záložna posezení se seniory.
Dnes proběhlo slavností vánoční posezení v Domově U Anežky.
Pan starosta obdržel pozvánku na tradiční slavnostní vánoční večeři s klienty a zaměstnanci Městského centra
komplexní péče, která se uskuteční ve středu 18. 12. 2019.

Tímto pan starosta velice děkuje všem, kteří se podílejí na organizaci kulturních akcí v našem městě a taktéž všem, kteří
tyto akce navštěvují.
5) Zprávy místostarostů města
Mgr. Radek Dostál
 Dne 11.12.2019 proběhla na ČVUT v Praze (Fakultě architektury) závěrečná prezentace variant řešení dvou
problematických křižovatek v lokalitě "Na Burse" včetně urbanistického řešení této lokality.
 Informuje, že proběhlo jednání s Ing. arch. Havlisem ohledně posouzení projektové dokumentace na akci
„Výstavba tělocvičny v Benátkách nad Jizerou“.
 Podává informace z pravidelného setkání zástupců Policie ČR s vedením města, které se uskutečnilo
dne 5.12.2019. Sděluje, že byla domluvena součinnost při výběru nejvhodnějších lokalit ve městě
pro umístění 4 ks radarů s ukazatelem SPZ. Dále informuje, že na místo odstupujícího vedoucího
mladoboleslavského územního odboru Policie ČR pana Dušana Žďárského nastoupí pan Marek Jirouš.
 Sděluje, že soud nadále nerozhodl v soudním sporu žalovaného xxxx (žalobkyně xxxx), ve kterém je město
vedlejším účastníkem řízení.
Ing. Jiří Haspeklo
 Informuje, že dne 18.11.2019 se uskutečnilo jednání na Krajském úřadě Středočeského kraje ve věci spolupráce
přípravy výstavby sestupné komunikace a dalších dopravních investic v našem městě. Jednání se účastnilo
vedení města Benátky nad Jizerou, zástupci KSÚS, Ing. František Petrtýl (radní Středočeského kraje pro oblast
dopravy) a zástupci projekční kanceláře CR Project. Práce na těchto projektech probíhají dle stanoveného
harmonogramu.
 Na Krajském úřadě Středočeského kraje proběhlo taktéž jednání ohledně návrhu výstavby dočasného kruhového
objezdu v lokalitě "Na Burse".
PhDr. Karel Bendl – doplňuje, že dle sdělených informací rekonstrukce mostu přes řeku Jizeru v Benátkách nad Jizerou
není zařazena do plánovaných investičních akcí v roce 2020. Plánovanou akcí v roce 2020 je rekonstrukce mostu přes
dálnici na silnici II/610 u Okrouhlíku.
 Za účasti všech dotčených stran proběhlo dne 12.12.2019 jednání v lokalitě „Na Burse“ ohledně dalšího postupu
při realizaci dočasného dopravního řešení této křižovatky. Realizace byla přislíbena v rámci dokončení akce
rekonstrukce komunikace "II/610 Tuřice – Kbel, II. etapa".
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Informuje, že proběhlo výběrové řízení na ředitele Technických služeb a Správy sportovních zařízení města
Benátky nad Jizerou. Na pozici ředitele Technických služeb města byl s účinností od 1.1.2020 jmenován Antonín
Cekota ml., na pozici ředitele Správy sportovních zařízení města byl jmenován s účinností od 1.4.2020
Mgr. Martin Novák.
7) Majetkové a organizační záležitosti
Usnesení č. 112/6Z/2019
Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednalo
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo: 84/4Z/2019, 85/4Z/2019, 98/5Z/2019, 99/5Z/2019, 100/5Z/2019, 101/5Z/2019,
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102/5Z/2019, 103/5Z/2019, 104/5Z/2019, 105/5Z/2019, 107/5Z/2019, 108/5Z/2019, 109/5Z/2019,
110/5Z/2019, 111/5Z/2019 (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 131/6Z/2011 T: 31.12.2020, 138/6Z/2011 T: 31.12.2020, 83/3Z/2017 T: 31.12.2020,
7/1Z/2018 T: 31.12.2020, 75/3Z/2018 T: 31.12.2020, 106/5Z/2019 T: 30.6.2020 (souhlasilo 23 přítomných
zastupitelů)
4. ruší
usnesení číslo 86/4Z/2019 (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1 zastupitel se zdržel hlasování)
Usnesení č. 113/6Z/2019
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-10.2019
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1. - 10. měsíc roku 2019 (souhlasilo 22
přítomných zastupitelů, 1 zastupitel nebyl přítomen)
Usnesení č. 114/6Z/2019
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2019
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 6/2019 města Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2019 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši ........259.239.458,87 Kč
Financování (tř. 8) ve výši .........................….........17.160.703,76 Kč
Fondy (tř. 4) ve výši ....................................…..….........890.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši .............................……....277.290.162,63 Kč
Výdaje běžné (tř. 5)....................................……...167.423.165,63 Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6)..........................................109.866.997,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši .........................277.290.162,63 Kč
Závaznými ukazateli v rozpočtu jsou v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky č.323/2002 Sb. o
rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1 zastupitel nebyl přítomen)
T: 16.12.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 115/6Z/2019
Návrh rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2020
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2020 - příjmy, výdaje
2. schvaluje
rozpočet města pro rok 2020 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši.... 212.904.249,83 Kč
Financování (tř. 8) ve výši...................................80.686.573,17 Kč
Fondy (tř. 4).................................................................890.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši ............…........................294.480.823,- Kč
Výdaje běžné (tř. 5) .............................................151.455.727,- Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6) ......................................143.025.096,- Kč
Celkové výdaje (běžné a kapitálové) ve výši.......294.480.823,- Kč
V rozpočtu se schvalují příspěvky i pro příspěvkové organizace města a všechny granty, dary a dotace
(transfery) uvedené v návrhu rozpočtu. Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžitých darů a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2020 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.
Rozpočet se schvaluje v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
ve znění pozdějších předpisů (vývěska) (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
3. stanovuje
že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2020. V rámci
paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami
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běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis rozpočtu do plného třídění dle vyhlášky
č.323/2000 Sb., je v kompetenci vedoucího odboru finančního a plánovacího - rozpočtáře (souhlasilo 23
přítomných zastupitelů)
T: 16.12.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 116/6Z/2019
Jmenování orgánu k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2019
ZM
1. projednalo
návrh na jmenování orgánů k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních
závěrek příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za
rok 2019
2. bere na vědomí
vyjádření Finančního výboru, ktreý navrhuje zvolení tříčlenného orgánu, dle vnitřních předpisů pro
schvalování účetních závěrek PO a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou, za rok 2019 ve složení: Ing.
Lubomír Abraham, Mgr. Lukáš Nachtmann, Lenka Petrlíková Mašková
3. jmenuje
orgány k zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových
organizací města Benátky nad Jizerou a účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2019 ve složení:
Ing. Lubomír Abraham, Mgr. Lukáš Nachtmann, Lenka Petrlíková Mašková (souhlasilo 22 přítomných
zastupitelů, 1 zastupitel nebyl přítomen)
T: 16.12.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 117/6Z/2019
Zápis č. 6/2019 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 6/2019 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 9.12.2019 (souhlasilo 22
přítomných zastupitelů, 1 zastupitel nebyl přítomen)
Usnesení č. 118/6Z/2019
Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva města
ZM
1. projednalo
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích návrh o poskytnutí mimořádné odměny
a. ve výši dvojnásobku měsíční odměny panu starostovi PhDr. Karlu Bendlovi za získané dotace pro
město za rok 2019
b. ve výši jednonásobku měsíční odměny panu místostarostovi Mgr. Radku Dostálovi a panu
místostarostovi Ing. Jiřímu Haspeklovi za získané dotace pro město za rok 2019
2. schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny
a. ve výši dvojnásobku měsíční odměny panu starostovi PhDr. Karlu Bendlovi za získané dotace pro
město za rok 2019
b. ve výši jednonásobku měsíční odměny panu místostarostovi Mgr. Radku Dostálovi a místostarostovi
Ing. Jiřímu Haspeklovi za získané dotace pro město za rok 2019 (souhlasilo 20 přítomných
zastupitelů, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování)
T: 31.12.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 119/6Z/2019
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2020
ZM
1. bere na vědomí
že s účinností od 1.1.2020 dochází (novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, a novely
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků) ke
změnám v odměňování členů zastupitelstev obcí. U obcí s počtem obyvatel s trvalým pobytem od 5 001 do
10 000 mohou být neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytovány měsíční odměny v následující výši:
místostarosta města...…...0,- až 39.089,- Kč
člen rady města ....... 0,- až 8.687,- Kč
předseda výboru zastupitelstva města ..... 0,- až 4.343,- Kč
člen výboru zastupitelstva města ...... 0,- až 3.619,- Kč
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předseda komise rady města ........ 0,- až 4.343,- Kč
člen komise rady města ...... 0,- až 3.619,- Kč
člen zastupitelstva města bez další funkce .........0,- až 2.171,- Kč
O konkrétní výši měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce rozhoduje zastupitelstvo obce. V
návaznosti na výše uvedené je navrhováno schválit novou výši měsíčních odměn neuvolněných členů
zastupitelstva obce od 1.1.2020
2. stanovuje
v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění účinném od 1.1.2020, a s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, s účinností od 1.1.2020 neuvolněným členům zastupitelstva města výši
měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce:
místostarosta města 39.089,- Kč
člen rady města 8.687,- Kč
předseda finančního výboru zastupitelstva města 4.343,- Kč
předseda kontrolního výboru zastupitelstva města 4.343,- Kč
člen finančního výboru zastupitelstva města 3.619,- Kč
člen kontrolního výboru zastupitelstva města 3.619,- Kč
předseda komise rady města 4.343,- Kč
člen komise rady města 3.619,- Kč
člen zastupitelstva města bez další funkce 2.171,- Kč
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována:
- v případě člena rady města ode dne zvolení do funkce člena rady obce
- v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva města ode dne zvolení do příslušné funkce
- v případě předsedů a členů komisí rady města ode dne jmenování do příslušné funkce
- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města za situace, kdy se bude
jednat o člena zastupitelstva města bez další funkce, ode dne složení slibu člena zastupitelstva města (v
případě zvolení do jakékoliv funkce člena či předsedy výboru nebo jmenování do funkce předsedy či člena
komise, nebude tato měsíční odměna počínaje dnem zvolení či jmenování poskytována) (souhlasilo 21
přítomných zastupitelů, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování)
T: 31.12.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 120/6Z/2019
Návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení města Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení města Benátky nad Jizerou
2. ruší
Fond rozvoje bydlení města Benátky nad Jizerou s účinností ke dni 31.12.2019 (souhlasilo 23 přítomných
zastupitelů)
T: 31.12.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 121/6Z/2019
Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 3/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města
Benátky nad Jizerou č. 5/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě
Benátky nad Jizerou a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018
ZM
1. projednalo
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č. 3/2019, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 5/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství ve městě Benátky nad Jizerou a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 1/2018
2. vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Benátky nad Jizerou č. 3/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška
města Benátky nad Jizerou č. 5/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve
městě Benátky nad Jizerou a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č.
1/2018 s účinností patnáctým dnem po vyhlášení OZV (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2019
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 122/6Z/2019
Obecně závazná vyhláška Města Benátky nad Jizerou č. 4/2019, o místních poplatcích
ZM
1. projednalo
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místních poplatcích
2. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020 (souhlasilo 23
přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 123/6Z/2019
Pozvánka na prohlídku sokolovny - Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou
ZM
1. bere na vědomí
pozvánku od Tělocvičné jednoty Sokol Benátky nad Jizerou
Usnesení č. 124/6Z/2019
Smlouva o spolupráci "Propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE" na rok 2020 - Družstevní závody
Dražice-strojírna s.r.o.
ZM
1. projednalo
a. Smlouvu o spolupráci mezi Městem Benátky n. Jiz. a společností DZ Dražice-strojírna s.r.o. ze dne
23.12.2016, jejímž předmětem je propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE v období od
1.1.2017 do 31.12.2020 za dohodnutou částku 350 tis. Kč/rok
b. žádost HC Benátky nad Jizerou o poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši 100.000,- Kč z finančních
prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude
použita na sportovní činnost a zajištění chodu hokejového klubu v roce 2020
c. žádost Volejbalového klubu Benátky nad Jizerou, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši
100.000,- Kč z finančních prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražicestrojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu volejbalového klubu v roce
2020
d. žádost SK Benátky nad Jizerou, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši 90.000,- Kč z finančních
prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude
použita na sportovní činnost a zajištění chodu fotbalového klubu v roce 2020
e. žádost BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s. o poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši
60.000,- Kč z finančních prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražicestrojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu badmintonového klubu v
roce 2020
2. schvaluje
a. poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši 100.000,- Kč klubu HC Benátky nad Jizerou, z.s. se sídlem
Mělnická 35, 294 71 Benátky nad Jizerou, z finančních prostředků poskytnutých Městu Benátky n.
Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu
hokejového klubu v roce 2020 a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace výše
uvedenému sportovnímu klubu
b. poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši 100.000,- Kč Volejbalovému klubu Benátky nad Jizerou, z.s.,
se sídlem Mladská 508, 294 71 Benátky nad Jizerou, z finančních prostředků poskytnutých Městu
Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a
zajištění chodu volejbalového klubu v roce 2020 a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace výše uvedenému sportovnímu klubu
c. poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši 90.000,- Kč klubu SK Benátky nad Jizerou, z.s., se sídlem
Letní stadion 650, 294 71 Benátky nad Jizerou, z finančních prostředků poskytnutých Městu
Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a
zajištění chodu fotbalového klubu v roce 2020 a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace výše uvedenému sportovnímu klubu
d. poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši 60.000,- Kč klubu BK 1973 DELTACAR Benátky n. J. z.s., se
sídlem Na Burze 243, 294 71 Benátky nad Jizerou, z finančních prostředků poskytnutých Městu
Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a
zajištění chodu badmintonového klubu v roce 2020 a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace výše uvedenému sportovnímu klubu
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1 zastupitel se zdržel hlasování)
T: 31.1.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 125/6Z/2019
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 854/1 v
k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař.
distribuční soustavy a právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce
a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 854/1 v k.ú. Staré Benátky a právo
provést stavbu "Benátky n_J. Jana z Dražic 356"
2. schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy
a právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 854/1 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "Benátky n_J. Jana z Dražic 356" za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.1.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 126/6Z/2019
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 5010/13
v k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař.
distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN) a smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Benátky
nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 5010/13 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "Staré Benátky - Průmyslová xxxx"
2. schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy
(zemní kabelové vedení NN) a smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem
je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 5010/13 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "Staré
Benátky - Průmyslová xxxx" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.1.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 127/6Z/2019
Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 601/48 a p.č. 601/59 v k.ú. Staré Benátky, plynovodní přípojka pro
čp. 573/15, ul. Bratří Bendů - GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování
plynárenského zařízení mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou
společnosti GridServices, s.r.o. jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 601/48 a p.č.
601/59 v k.ú. Staré Benátky, plynovodní přípojka pro čp. 573/15, ul. Bratří Bendů - st.č. 9900100940
2. schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování plynárenského zařízení
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společnosti GridServices, s.r.o.
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 601/48 a p.č. 601/59 v k.ú. Staré Benátky,
plynovodní přípojka pro čp. 573/15, ul. Bratří Bendů - st.č. 9900100940 za jednorázovou úplatu ve výši
2.000,- Kč
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.1.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 128/6Z/2019
Zpráva o uplatňování územního plánu města Benátky nad Jizerou
ZM
1. schvaluje
v souladu s ustanovením § 55 odst. 1, resp. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb, v platném znění, předloženou
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zprávu o uplatňování územního plánu města Benátky nad Jizerou v uplynulém období (dále jen Zpráva o
uplatňování), která byla projednána v souladu s ustanoveními Stavebního zákona
2. rozhodlo
v samostatné působnost v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (Stavební zákon), o pořízení změny č. 3 územního plánu města Benátky nad
Jizerou (dále jen Změna č. 3) na základě schválené Zprávy o uplatňování. Změna č. 3 bude pořízena podle §
55 Stavebního zákona
3. jmenuje
jmenuje na základě ustanovení § 51 odst. (1) a (3) a § 53 odst. (1) Stavebního zákona určeným členem
zastupitelstva RNDr. Pavla Štiftera (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 4 zastupitelé se zdrželi hlasování)
T: 16.12.2019
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 129/6Z/2019
Žádost o stanovisko obce k navýšení kapacity Základní umělecké školy a zápis nového místa vzdělávání do
rejstříku škol
ZM
1. projednalo
žádost paní Jany Czikraiové, ředitelky Základní umělecké školy J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou o
stanovisko obce k navýšení kapacity Základní umělecké školy o 40 žáků a zapsání nového místa vzdělávání
do rejstříku škol na adrese Kulturně vzdělávací centrum Záložna, Husovo náměstí 39, 294 71 Benátky nad
Jizerou
2. schvaluje
navýšení kapacity Základní umělecké školy J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou o 40 žáků a zapsání nového
místa vzdělávání do rejstříku škol na adrese Kulturně vzdělávací centrum Záložna, Husovo náměstí 39, 294
71 Benátky nad Jizerou (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2019
Z: Bc. Marek Mařík
8) Interpelace zastupitelů
MUDr. Tomáš Závora
 Sděluje obavy ohledně zajištění plynulého provozu při plánované instalaci dočasného kruhového objezdu
dle varianty II. (dva kruhové objezdy). Domnívá se, že by byla vhodnější instalace jednoho kruhového objezdu
s větším průměrem.
Libor Čapek – během pracovního semináře (workshopu) v Benátkách nad Jizerou se studenty a učiteli z ČVUT (fakulty
stavební a dopravní) byla problematika frekvence provozu a případných rizik řešena. Jde pouze o dočasné řešení, které
lze upravovat dle aktuální situace.
PhDr. Karel Bendl – město není vlastníkem dotčené komunikace, této akce se účastní pouze jako vedlejší účastník řízení.
Ing. Jaroslav Matějka
 Upozorňuje na nebezpečnost v místě napojení cyklostezky na silnici v ulici Pražská. Dle jeho názoru není
v tomto úseku jednoznačně zřetelná přednost v jízdě.
Jana Vetešníková
 Upozorňuje na vznik nelegální skládky pod lázněmi, ulice Soumarova.
Marek Mařík - tento podnět bude předán odboru Správy majetku a rozvoje města.
 Poukazuje na absenci odvlhčovačů (vysoušečů) v majetku města.
PhDr. Karel Bendl – pověřuje Odbor správy majetku a rozvoje města kontrolou protipovodňového vybavení a případnou
nápravou tohoto stavu.
MUDr. Lenka Draková
 Poukazuje na nedostatečné množství sáčků na psí exkrementy ve městě.
Antonín Cekota ml. (ředitel Technických služeb města Benátky nad Jizerou) – počet košů na psí exkrementy je dostatečný
s tím, že sáčky na psí exkrementy jsou průběžně doplňovány.
MgA. Milan Kolář
 Předkládá stížnost na nedostatečný úklid některých vypůjčitelů sálu Záložna po akcích, konkrétně na úklid stolů.
Marek Mařík – každý vypůjčitel si dělá úpravu sálu dle svých představ s tím, že po akci by měli uvést vše do původního
stavu.
Miroslav Kochman (vedoucí Odboru správy majetku a rozvoje města) – všichni vypůjčitelé budou upozorněny na řádný
úklid po akci.
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Mgr. Jaroslava Šimková
 Dotazuje se na možnost omezení průjezdu popřípadě snížení rychlosti kamionů v ul. Pražská.
Miroslav Kochman (vedoucí Odboru správy majetku a rozvoje města) – tento podnět bude předán Policii ČR.
Jan Dibitanzl
 Tímto děkuje panu Radkovi Lacinovi (pověřený řízením příspěvkové organizace Správa městských lesů Benátky
nad Jizerou) za bezchybnou spolupráci během přípravy akce „Benátecký advent“. Zároveň se dotazuje
na možnost navýšení stánků během této akce.
PhDr. Karel Bendl – tato možnost bude prověřena.
 Dotazuje se na možnost instalace wifi – sítě a rozšíření osvětlení pódia v Záložně.
PhDr. Karel Bendl – tento podnět bude prověřen Správou majetku a rozvoje města.
Luboš Poluha
 Tímto děkuje za provedenou rekonstrukci ulice Šnajdrova. Upozorňuje, že už bohužel došlo ke zničení chodníku
firmou Colas před čp. 343/11 v této ulici.
PhDr. Karel Bendl – tato skutečnost bude prověřena Správou majetku a rozvoje města.
 Dotazuje se, zda město obdrželo ze strany Hasičského záchranného sboru vyhodnocení průjezdnosti ulic
ve městě.
PhDr. Karel Bendl – město ze strany Hasičského záchranného sboru toto vyhodnocení obdrželo a bude Vám zasláno
e-mailem.
9) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
 Poukazuje na neutěšený stav v lokalitě bývalé Sladovny. Dotazuje se, zda došlo k řádnému stavebnímu povolení
u jednotlivých budov určených k bydlení.
Karel Dvořák (vedoucí odboru Výstavby a územního plánování) – některé budovy byly k bydlení zkolaudovány, konkrétní
příklad je možné prověřit na stavebním odboru.
 Sděluje svůj názor na parkování před ordinací MUDr. Karena.
 Upozorňuje na pokračující stavební práce na rekonstrukci domu čp. 7 v k.ú. Dražice.
Karel Dvořák (vedoucí odboru Výstavby a územního plánování) – byla vydána výzva o zastavení prací a bylo zahájeno
řízení o odstranění provedených prací. Podle zákona může stavebník požádat o dodatečné povolení. Toto řízení nadále
probíhá.
RNDr. Milan Procházka
 Děkuje panu starostovi za obšírné informace o investičních a ukončených akcích města a dotazuje se,
zda bylo město osloveno ve věci rekonstrukce dálnici D 10.
Miroslav Kochman (vedoucí Odboru správy majetku a rozvoje města) – informuje, že ve výše uvedené věci proběhlo
jednání se zástupci ŘSD.
David Horčič
 Dotazuje se, kdy započnou práce na opravě příjezdové komunikace vedoucí k rodinným domům u akumulační
nádrže přívalových vod „kalu“ v městské části Kbel. A zda se uvažuje o opravě samotné akumulační nádrže.
Miroslav Kochman (vedoucí Odboru správy majetku a rozvoje města) – cesta bude zpevněna recyklátem za vhodných
klimatických podmínek.
PhDr. Karel Bendl – město prozatím neuvažuje o opravě samotné akumulační nádrže přívalových vod „kalu“ v městské
části Kbel.
Paní Michalová, ulice Vaněčkova
 Dotazuje se, zda město plánuje rekonstrukci chodníku na pravé straně ulice Vaněčkova.
PhDr. Karel Bendl – výše uvedená akce byla zařazena do plánovaných investičních akcí města. Taktéž se počítá
s rekonstrukcí horní části chodníku v ulici Vaněčkova.
Jaroslav Souček
 Tímto jménem Sboru dobrovolných hasičů Dražice děkuje všem za podporu a spolupráci v letošním roce.
10) Různé, závěr
PhDr. Karel Bendl
 Zve všechny přítomné na tradiční novoroční ohňostroj, který proběhne dne 1.1.2020 od 19:00 hodin.
 Tímto děkuje všem za spolupráci v letošním roce a zve všechny zastupitele na vánoční posezení do restaurace
Šťastný Hroch.
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Jednání bylo ukončeno v 19:47 hodin.
Zapsala: Rozália Zárubová
Zápis byl vyhotoven dne 6.1.2020

ověřovatel
Karel Bláha

starosta města
PhDr. Karel Bendl
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