MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 9. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 29.05.2020
Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města
Benátky nad Jizerou s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Usnesení č. 228/9R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 95/4R/2020, 152/6R/2020, 159/6R/2020, 164/6R/2020,
177/7R/2020, 195/7R/2020, 201/8R/2020, 202/8R/2020, 203/8R/2020, 204/8R/2020,
205/8R/2020, 206/8R/2020, 207/8R/2020, 208/8R/2020, 210/8R/2020, 212/8R/2020,
213/8R/2020, 214/8R/2020, 215/8R/2020, 216/8R/2020, 217/8R/2020, 220/8R/2020,
223/8R/2020, 224/8R/2020, 225/8R/2020, 226/8R/2020 (souhlasilo 6 přítomných radních)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 194/7R/2020 T: 30.06.2020 (souhlasilo 6 přítomných radních)
4. revokuje
a. usnesení číslo 163/6R/2020 mění se bod č. 1, 2 a 3 následně:
1. RM projednala
a. předložený návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 814/35, 814/37, 814/38,
814/39, 814/41, 814/42, 814/43 v k.ú. Nové Benátky a pozemků parc. č. 249/10,
470/4, 893/51, 894/17, 895/19, 898/1 a č. st. 88/3 v k.ú. Staré Benátky z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví města Benátky nad Jizerou
b. předložený návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 936/7 v k.ú. Staré
Benátky z vlastnictví města Benátky nad Jizerou do vlastnictví Středočeského kraje
2. RM souhlasí
a. s předloženým návrhem na bezúplatný převod pozemků parc. č. 814/35, 814/37,
814/38, 814/39, 814/41, 814/42, 814/43 v k.ú. Nové Benátky a pozemků parc. č.
249/10, 470/4, 893/51, 894/17, 895/19, 898/1 a č. st. 88/3 v k.ú. Staré Benátky z
vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Benátky nad Jizerou
b. s předloženým návrhem na bezúplatný převod pozemku parc. č. 936/7 v k.ú. Staré
Benátky z vlastnictví města Benátky nad Jizerou do vlastnictví Středočeského kraje
3. RM doporučuje předložené návrhy na převody výše uvedených pozemků
Finančnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
b. usnesení číslo 215/8R/2020 doplňuje se bod č. 3, 4 a 5 následně:
3. RM projednala cenovou nabídku na akci "Renovace podlahy gymnastického sálu
v Nibe aréna" od firmy:
a. Bedřich Čermák, za celkovou cenu ve výši 40.684,- Kč s DPH (koberec)
b. KOREC s.r.o., za celkovou ve výši 45.704,- Kč s DPH (koberec), 108.963,- Kč s
DPH (sportovní podlaha Gymfit 50 - modrá)
4. RM schvaluje předloženou cenovou nabídku od firmy KOREC s.r.o., se sídlem
Máchova 2268, 288 02 Nymburk, IČO: 25685317, na akci "Renovace podlahy
gymnastického sálu v Nibe aréna" za cenu ve výši 108.963,- Kč s DPH
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5. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy na výše uvedenou akci
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
c. usnesení číslo 219/8R/2020 doplňuje se bod č. 3 a 4 následně:
3. RM souhlasí s proplacením nákladů za poničený kotec pro psa a doporučuje
žadateli přemístění kotce na jiné místo
4. RM rozhodla zajistit odvoz zříceného skalního masivu z pozemku žadatele
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 229/9R/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020
RM
1. projednala
předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2020
2. schvaluje
předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2020
3. doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2020 v této výši:
rozpočtové opatření č. 1/2020 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši ........223.154.934,33 Kč
Financování (tř. 8) ve výši .........................….......122.757.704,79 Kč
Fondy (tř. 4) ve výši ....................................……...........890.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši .............................……....346.802.639,12 Kč
Výdaje běžné (tř. 5)....................................……...174.072.793,12 Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6)..........................................172.729.846,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši .........................346.802.639,12 Kč
Závaznými ukazateli v rozpočtu jsou v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky
č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 230/9R/2020
Návrh Závěrečného účtu města Benátky nad Jizerou za rok 2019
RM
1. projednala
předložený návrh závěrečného účtu Města Benátky nad Jizerou za rok 2019
2. souhlasí
s předloženým návrhem závěrečného účtu Města Benátky nad Jizerou za rok 2019 bez
výhrad podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů
3. doporučuje
výše uvedený účet Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 231/9R/2020
Žádost o prodloužení odpuštění nájemného a finanční dotaci z důvodu nařízení vlády ČR - U
Bílého páva s.r.o.
RM
1. projednala
žádost pana Pavla Houdka, jednatele společnosti U Bílého páva s.r.o.
a. o prodloužení odpuštění nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání v
budově Multifunkčního centra (restaurace a ubytovací část), na adrese U Cukrovaru
655, Benátky nad Jizerou o další 3 měsíce
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b. o poskytnutí finanční dotace ve výši 2.500.000,- Kč
2. nesouhlasí
a. s prodloužením odpuštění nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání v
budově Multifunkčního centra (restaurace a ubytovací část), na adrese U Cukrovaru
655, Benátky nad Jizerou o další 3 měsíce
b. s poskytnutím finanční dotace ve výši 2.500.000,- Kč
3. nedoporučuje
Zastupitelstvu města výše uvedenou žádost ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 232/9R/2020
Dovybavení Sport penzionu Benátky
RM
1. projednala
návrh soupisu dovybavení Sport penzionu Benátky
2. souhlasí
s dovybavení Sport penzionu Benátky dle soupisu do maximální výše 350.000,- Kč
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 233/9R/2020
Provozní a ubytovací řád Sport penzionu Benátky
RM
1. projednala
předložený návrh provozního a ubytovacího řádu Sport penzionu Benátky (restaurace o
výměře 195 m2 a ubytovací část o celkové výměře 820 m2), na adrese Letní stadion 546,
Benátky"
2. schvaluje
předložený návrh provozního a ubytovacího řádu Sport penzionu Benátky (restaurace o
výměře 195 m2 a ubytovací část o celkové výměře 820 m2), na adrese Letní stadion 546,
Benátky" (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 234/9R/2020
Cenová nabídka na akci "Parkoviště u propojovací komunikace u OC Merhaut" - ZETA
BENÁTKY s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od firmy ZETA BENÁTKY s.r.o., na akci "Parkoviště u
propojovací komunikace u OC Merhaut"
a. varianta I. plastový zatravňovací panel za cenu ve výši 379.640,- Kč s DPH
b. varianta II. betonové vegetační tvárnice za cenu ve výši 348.219,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy ZETA BENÁTKY s.r.o., se sídlem Letní stadion 660,
294 71 Benátky nad Jizerou, na akci "Parkoviště u propojovací komunikace u OC Merhaut"
za cenu ve výši 348.219,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 235/9R/2020
Cenová nabídka na akci "Kontejnerová stání, ulice Smetanová, ulice Burčáková" - Stavitelství
Štýs
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Stavitelství Štýs, Ing. Michal Štýs na akci
"Kontejnerová stání, ulice Smetanová, ulice Burčáková" za celkovou cenu ve výši
370.141,93 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Stavitelství Štýs, Ing. Michal Štýs, se sídlem Dr.
Nováka 499, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 45107360, na akci "Kontejnerová stání,
ulice Smetanová, ulice Burčáková" za celkovou cenu ve výši 370.141,93 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 236/9R/2020
Cenová nabídka na akci "Vánoční výzdoba" - Ateliér Maur s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od společnosti ATELIÉR MAUR s.r.o., na akci "Vánoční
výzdoba"
a. výzdoba vánočního stromu na Burse za cenu ve výši 80.596,89 Kč s DPH
b. světelná výzdoba ul. Pražská
- varianta I. za cenu ve výši 477.908,86 Kč s DPH
- varianta II. za cenu ve výši 1.035 123,54 Kč s DPH
c. výzdoba vstupní zámecká brána za cenu ve výši 3.455,76 Kč s DPH
d. převěs přes hlavní silnici za cenu ve výši 3.533,20 Kč s DPH/1ks
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od společnosti ATELIÉR MAUR s.r.o., se sídlem Libušínská
575/82, 326 00 Plzeň, IČO: 25241885, na akci "Vánoční výzdoba"
a. výzdoba vánočního stromu na Burse za cenu ve výši 80.596,89 Kč s DPH
b. světelná výzdoba ul. Pražská
- varianta I. za cenu ve výši 477.908,86 Kč s DPH
c. výzdoba vstupní zámecká brána za cenu ve výši 3.455,76 Kč s DPH
d. převěs přes hlavní silnici za cenu ve výši 3.533,20 Kč s DPH/1ks - maximálně 3 ks
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 237/9R/2020
Cenová nabídka na akci "Informační panel - areál Zámek" - František Treml
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od firmy František Treml na akci "Informační panel - areál
Zámek" za cenu ve výši 88.330,- Kč s DPH
2. odkládá
výše uvedenou cenovou nabídku do příštího zasedání Rady města (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 238/9R/2020
Smlouva o společném zadání veřejné zakázky - „II/610, II/272 Benátky nad Jizerou – úprava
křižovatky Na Burse“ - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky - zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce pro stavbu "II/610, II/272 Benátky nad Jizerou - úprava
křižovatky Na Burse" mezi Městem Benátky nad Jizerou a Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, jejímž předmětem je výběr dodavatele na provedení stavby a
uzavření trojstranné smlouvy o dílo s dodavatelem vybraným na základě zadávacího řízení
na veřejnou zakázku
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky - zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce pro stavbu "II/610, II/272 Benátky nad Jizerou - úprava
křižovatky Na Burse" mezi Městem Benátky nad Jizerou a Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je
výběr dodavatele na provedení stavby a uzavření trojstranné smlouvy o dílo s dodavatelem
vybraným na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 239/9R/2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemku
parc. č. 6/4, 839/1, 839/18, 850/13 a 1133 v k.ú. Kbel - ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování, oprava a
údržba zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN a výměna stávající skříně za novou) a
dohodu o umístění stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce
a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 6/4, 839/1, 839/18,
850/13 a 1133 v k.ú. Kbel a právo provést stavbu "Benátky nad Jizerou, Kbel, č. parc.
1218/2"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování,
oprava a údržba zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN a výměna stávající skříně za
novou) a dohodu o umístění stavby 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. 6/4, 839/1, 839/18, 850/13 a 1133 v k.ú. Kbel
a právo provést stavbu "Benátky nad Jizerou, Kbel, č. parc. 1218/2" za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 30.855,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 240/9R/2020
Smlouva o výpůjčce movitého majetku pro Technické služby - Travní traktor Kubota
RM
1. projednala
smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a Technickými
službami města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, jejímž předmětem je výpůjčka
travního traktoru Kubota GZD 15 HD, inv. číslo 0001-01633
2. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a
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Technickými službami města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, jejímž
předmětem je výpůjčka travního traktoru Kubota GZD 15 HD, inv. číslo 0001-01633
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 241/9R/2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace sídliště Na Burse“ - Strabag a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace sídliště Na Burse"
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností STRABAG a.s., jehož předmětem jsou
vícepráce a méněpráce vyplývající ze změny rozsahu prací v průběhu výstavby ve výši
50.994,34 Kč s DPH
2. schvaluje
předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace sídliště Na Burse"
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností STRABAG a.s., jehož předmětem jsou
vícepráce a méněpráce vyplývající ze změny rozsahu prací v průběhu výstavby ve výši
50.994,34 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 242/9R/2020
Žádost o navýšení kapacity školní družiny - ZŠ Husovo náměstí
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Radka Dostála, ředitele ZŠ Husovo náměstí 55, Benátky nad Jizerou, o
navýšení kapacity školní družiny Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 z
142 na 172 žáků dle stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
2. souhlasí
s navýšením kapacity školní družiny Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí
55, z celkové kapacity 142 žáků na kapacitu 172 žáků, od 01. 09. 2020 následovně:
- Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55: 60 žáků
- Benátky nad Jizerou, Zámek 52: 84 žáků
- Benátky nad Jizerou, Ladislava Vágnera 172/1: 28 žáků
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Marie Khýnová
Usnesení č. 243/9R/2020
Prodej části pozemku č. xxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxx a xxxx
RM
1. projednala
žádost manželů xxxx a xxxx o prodej části pozemku č. xxxx v k.ú. Nové Benátky z důvodu
vybudování zahradního domu
2. nesouhlasí
s prodejem části pozemku č. xxxx v k.ú. Nové Benátky z důvodu vybudování zahradního
domu
3. nedoporučuje
prodej výše uvedené části pozemku Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasili 3 přítomní
radní, 2 se zdrželi hlasování)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 244/9R/2020
Koupě nemovitosti č.p. xxxx na parc. č. xxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxx
RM
1. projednala
nabídku paní xxxx na koupi nemovitosti na adrese Husovo náměstí č.p. xxxx na parc.č. xxxx
v k.ú. Nové Benátky do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou za cenu dle znaleckého
posudku a tržní ceny
2. rozhodla
zadat zpracování znaleckého posudku na výše uvedenou nemovitost (souhlasilo 5
přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 245/9R/2020
Žádost o odpuštění penále za pozdní odevzdání projektové dokumentace na akci "Celková
rekonstrukce vnitřních prostor polikliniky"- Ing. Jiří Tauš
RM
1. projednala
žádost Ing. Jiřího Tauše, jednatele společnosti Atelier ZETA s.r.o., o odpuštění penále za
pozdní odevzdání projektové dokumentace na akci "Celková rekonstrukce vnitřních prostor
polikliniky" na adrese třída Osvobozených politických vězňů 241 z důvodu onemocnění
zpracovatele části klimatizace - větrání a vládou nařízeným pracovním útlumem v rámci
pandemie COVID-19
2. souhlasí
s odpuštěním penále za pozdní odevzdání projektové dokumentace na akci "Celková
rekonstrukce vnitřních prostor polikliniky" na adrese třída Osvobozených politických vězňů
241 z důvodu onemocnění zpracovatele části klimatizace - větrání a vládou nařízeným
pracovním útlumem v rámci pandemie COVID-19 (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 246/9R/2020
Žádost o dopravní řešení v městské části Dražice - Spolek Občané Dražic
RM
1. projednala
žádost pana Romana Bárty, předsedy spolku Občané Dražic, o dopravní řešení v městské
části Dražice:
a. instalaci zpomalovacího semaforu případně orientačního radaru na silnici II/610 v
městské části Dražice - Ovčín
b. opravu místní komunikace podél Jizery (úsek od přečerpávací stanice splaškové
kanalizace - směr Rabakov)
c. instalaci odpadkového koše k lavičce, která je umístěna u hradu
2. rozhodla
ve výše uvedených záležitostech následovně:
a. na základě konzultace s Policií ČR bude v městské části Dražice umístěn zpomalovací
semafor na jiném místě (souhlasilo 5 přítomných radních)
b. místní komunikace podél Jizery (úsek od přečerpávací stanice splaškové kanalizace směr Rabakov) bude opravena Technickými službami města za vhodných
klimatických podmínek (souhlasilo 5 přítomných radních)
c. nesouhlasí s instalací odpadkového koše k lavičce, která je umístěna u hradu
(nesouhlasili 4 přítomní radní, 1 se zdržel hlasování)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 247/9R/2020
Žádost o povolení vybudování vjezdu přes pozemek č. xxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxx
RM
1. projednala
žádost xxxx o povolení zřízení vjezdu z pozemku p.č. xxxx v k.ú. Nové Benátky na
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komunikaci naproti rohové nemovitosti čp. xxxx v ulici xxxx z důvodu vybudování
přístřešku na stání pro osobní automobil
2. souhlasí
se zřízením vjezdu z pozemku p.č. xxxx v k.ú. Nové Benátky na komunikaci naproti rohové
nemovitosti čp. xxxx v ulici xxxx z důvodu vybudování přístřešku na stání pro osobní
automobil na vlastní náklady žadatelky (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 248/9R/2020
Žádost o pronájem společenského sálu Záložna, finanční dotaci a použití znaku města - Státní
okresní archiv Mladá Boleslav
RM
1. projednala
žádost Mgr. Tomáše Heriana, vedoucího Státního okresního archivu Mladá Boleslav
a. o pronájem společenského sálu Záložna ve dnech 24.9. - 25.9.2020 z důvodu pořádání
odborné konference "Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou"
b. o poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- až 10.000,- Kč na úhradu propagačních
materiálů a dalších nutných provozních výdajů v rámci výše uvedené konference
c. o povolení použití znaku města na propagačních materiálech souvisejících s
konferencí (pozvánky, plakáty atd.)
2. souhlasí
a. s pronájmem společenského sálu Záložny ve dnech 24.9. - 25.9.2020 z důvodu
pořádání odborné konference "Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou"
b. s povolením použití znaku města na propagačních materiálech souvisejících s
konferencí (pozvánky, plakáty atd.)
3. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Státnímu okresnímu archivu Mladá
Boleslav, se sídlem Staroměstské nám. 1, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 70979391,
na úhradu propagačních materiálů a dalších nutných provozních výdajů v rámci výše
uvedené konference
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 249/9R/2020
Ukončení Smlouvy nájmu bytu - xxxx
RM
1. bere na vědomí
ukončení Smlouvy o nájmu s paní xxxx, na adrese Husovo náměstí čp. 39, byt č. x, dohodou
ke dni 30.6.2020 (souhlasilo 5 přítomných radních)
Usnesení č. 250/9R/2020
Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. x, náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou
- xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. x, na adrese Náměstí 17.
listopadu 493, Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, který sděluje, že
pro uzavírání smluv musí být dodržovány podmínky (příjmy). Pan xxxx nesplňuje
předepsané podmínky příjmů, tudíž v současné době není splněna podmínka pro uzavření
nájemní smlouvy. Na základě nařízení vlády č. 284/2011 Sb., § 6 odst. 1. Dodržování
podmínek minimálně po dobu 10 let od dokončení výstavby. Vzhledem k tomu, že pan xxxx
má v pěstounské péči 2 děti a nemá možnost jiného ubytování, předkládám návrh uzavřít
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nájemní smlouvu na dobu půl roku od 1.5.2020 do 31.10. 2020 a to z důvodu nouzového
stavu
3. souhlasí
s prodloužením výše uvedené nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.5.2020 do 31.10. 2020
a to z důvodu nouzového stavu (souhlasilo 5 přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 251/9R/2020
Žádost o snížení nájemného dle programu "Program COVID nájemné"- xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx provozující kadeřnictví, IČO: 13737554, ohledně snížení nájemného za
pronájem nebytových prostor v Benátkách nad Jizerou, Smetanova čp. x, v přízemí o
celkové výměře 57,69 m2, dle programu "Program COVID nájemné"
2. sděluje
v návaznosti na program pomoci "Program COVID nájemné" a po posouzení žádosti ze dne
25.5.2020 paní xxxx, IČO: 13737554, bytem xxxx, xxxx, která je nájemcem dále uvedených
nebytových prostor ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. souhlasí se slevou na nájemném 30% dle programu "Program COVID
nájemné" za pronájem nebytových prostor v Benátkách nad Jizerou, Smetanova čp. x, v
přízemí o celkové výměře 57,69 m2, na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 30.6.1993, uzavřené mezi městem Benátky n. Jiz. (pronajímatelem) a paní xxxx, IČO:
13737554, bytem xxxx (nájemcem), a to ve smyslu programu "Program COVID nájemné".
Toto rozhodnutí je činěno na podporu místního podnikatelského subjektu, který poskytuje
své služby zejména pro občany města Benátky a jeho účelem je alespoň částečně přispět k
řešení negativních dopadů vyhlášeného nouzového stavu a na něj navazujících krizových a
mimořádných opatření, jejichž důsledkem je zákaz provozu shora uvedených služeb
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 252/9R/2020
Program jednání Zastupitelstva města dne 24.6.2020
RM
1. schvaluje
program jednání Zastupitelstva města, které se bude konat dne 24.6.2020 od 18:00 hodin ve
velké zasedací místnosti městského úřadu dle přiložené přílohy (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 253/9R/2020
Žádost o uvolnění finančních prostředků z investičního fondu - MŠ Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Jany Pucandlové, ředitelky Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, o
uvolnění finančních prostředků z investičního fondu ve výši 60.000,- Kč na nákup myčky na
odloučené pracoviště Poupátko
2. souhlasí
s uvolněním finančních prostředků z investičního fondu ve výši 60.000,- Kč na nákup
myčky na odloučené pracoviště Poupátko (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 254/9R/2020
Darovací smlouva Dm drogerie markt s.r.o. x Městské centrum komplexní péče Benátky nad
Jizerou
RM
1. projednala
návrh Darovací smlouvy mezi Městským centrem komplexní péče Benátky nad Jizerou a
společností Dm drogerie markt s.r.o., jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 28.600,- Kč,
který bude použit na náklady spojené s realizací Podzimních seniorských her
2. souhlasí
s návrhem Darovací smlouvy mezi Městským centrem komplexní péče Benátky nad Jizerou
a společností Dm drogerie markt s.r.o., jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 28.600,Kč, který bude použit na náklady spojené s realizací Podzimních seniorských her (souhlasilo
5 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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