4. veřejné zasedání Zastupitelstva města

20.09.2011

Zápis
4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 20.09.2011 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 záleţitosti
Interpelace zastupitelů
Náměty a připomínky občanů
Různé, slavnostní závěr

1) Zahájení, seznámení s programem jednání
Čtvrté veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2011 zahájil starosta Jaroslav Král přivítáním všech přítomných.
Úvodem předloţil zastupitelům města návrh programu tohoto jednání. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 22 zastupitelů. (Jozef Hlucho-Horvát příchod v 18:45)
S navrţeným programem zasedání souhlasilo 21 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrţeni a přítomnými zastupiteli schváleni Ing. Zdeněk Plachý, Mgr. Ludmila
Doleţalová.
Za ověřovatele zápisu byli navrţeni a přítomnými zastupiteli schváleni MUDr. Tomáš Závora, Mgr. Jaroslava Šimková.
S navrţenými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo 21 přítomných zastupitelů.
3) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů).
Byla předloţena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM – viz. usnesení číslo 92/4Z/2011.
4) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce probíhající:
 Přístavba společenského sálu k Domovu pro seniory (MěCKP) – stavební práce pokračují, stavba je v současné
době zastřešena.
 Rekonstrukce II. etapy ulice Soukalova – stavební práce budou nyní pokračovat poloţením konstrukční vrstvy
komunikace. Pokládka povrchu v celé ulici by měla být dokončena do konce měsíce října.
 Rekonstrukce ulice Wolkerova – v současné době jsou dokončovány stavební práce na vybudování dešťové
kanalizace. Byly podány informace o výběrovém řízení na dodavatele stavby.
 Přestavba a rekonstrukce bývalé věznice v areálu ZUŠ - odstranění stavby by mělo být zahájeno dle posledních
zpráv začátkem měsíce října.
 Proběhlo jednání s panem Stanislavem Svobodou, ze společnosti ZETA Benátky s.r.o., ohledně předělání
zpevněného povrchu hlavní cesty na hřbitově v Benátkách nad Jizerou II.
 Výstavba technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v ulici Pickova byla dokončena. Na příští
zasedání Zastupitelstva města by měly být předloţeny návrhy Kupních smluv na prodej pozemků s lidmi, kteří
mají u firmy ZETA Benátky s.r.o. zaplacen podíl na vybudování technické infrastruktury.
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Výstavba krytého bazénu – byla předloţena dokumentace k územnímu rozhodnutí. Celý projekt bude
předloţen k vyjádření odborným orgánům města a dotčeným firmám.
Investiční akce připravované:
 „Bezpečnostní systém cyklostezek“ - ţádost o dotaci byla podána na ROP Střední Čechy, v případě neúspěchu
bude ţádost podána také přes Státní fond dopravní infrastruktury.
 Jiţ na minulém jednání Zastupitelstva města bylo zmíněno jednání ohledně propojení městské části Kbel a
města s tím, ţe Středočeský kraj plánuje rekonstrukci silnice z městské části Kbel na Bursu. Tento záměr byl
dle získaných informací zařazen do programu na posledním zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje
(prozatím se jedná o první etapu). Vzhledem k narůstajícím stíţnostem na stávající situaci v ulici Praţská a
především z důvodu bezpečnosti, plánuje město v případě neuskutečnění tohoto záměru propojení ulice Pod
Brdy s městskou částí Kbel, vybudováním nového chodníku v roce 2012. Do programu uvedeného zasedání
krajského zastupitelstva byla taktéţ zařazena rekonstrukce ulice Soumarova.
 Projekt "II/272 Benátky nad Jizerou – Zdětín“ – pokud se na tento projekt podaří získat stavební povolení,
bude zahájeno jednání se Středočeským krajem o jeho moţném zahájení.
 Probíhá stavební řízení na přístavbu Polikliniky, ve věci získání prostor bývalého Finančního úřadu se stále
jedná.
 Dotaci na propagaci cestovního ruchu se nepodařilo získat.
Uskutečněná jednání:
 Proběhlo jednání s RNDr. Alexandrem Vondrou, ministrem obrany ČR, ohledně získání pozemků
v katastrálním území Města Benátky nad Jizerou v rámci připravované revitalizace bývalého VVP Mladá.
 Dále bylo uskutečněno jednání s generálním ředitelem společnosti Carborundum Electrite a.s., panem Ing.
Pavlem Richterem ohledně pozemků, které jsou součástí připravované cyklostezky. Návrh na prodej těchto
pozemků do majetku města byl předán k projednání vedení společnosti.
 Proběhlo jednání s paní Irenou Jůzovou ohledně návrhu na zhotovení a umístění umělecké sochy do
zámeckého parku. O tomto záměru bude jednáno s pracovníky památkového ústavu na společné schůzce dne
05.10.2011
 Informuje o předloţených stíţnostech na různé akce, které byly ve městě během tohoto víkendu uskutečněny.
První z nich se týká akce „Benátecký střevíc“, druhá ohňostroje v areálu společnosti Carborundum Electrite
a.s. a poslední nedodrţování nočního klidu v Benátkách nad Jizerou II v ulici Lidická. Všechna uvedená
témata budou řešena s vedoucím Policie ČR v Benátkách nad Jizerou, panem npor. Bc. Josefem Vaňouskem.
Dále bude vytvořena nová městská legislativa a bude jednáno s vyššími představiteli Policie ČR.
Partnerské zahraniční vztahy a jiné vztahy:
 V rámci výročí 10 let od podpisu partnerské smlouvy se slovenským městem Modra se zúčastní zástupci města
Benátky nad Jizerou ve dnech 23. – 25.09.2011 „Vinobraní“. Zástupci města Modra budou pozváni na
slavnostní otevření zámeckého parku, které se uskuteční dne 8.10.2011, kde budou odhaleny pamětní desky
partnerských měst. Tohoto aktu se taktéţ zúčastní i zástupci dalších partnerských měst, zejména pak města
Reinsdorf, se kterým oslaví město Benátky 15 let od podpisu partnerské smlouvy.
 Ve dnech 1. – 2.10.2011 proběhne valná hromada tzv. „Burčákové unie“, které se zúčastní starosta a
místostarosta s manţelkami.
5) Zpráva místostarosty
Informace:
 Informuje o ţádosti Pohřebního ústavu Beneš, který má zájem v prostorách kapličky na hřbitově v Benátkách
nad Jizerou I, v ulici Draţická, vybudovat smuteční síň. Rada města tento záměr schválila v případě kladného
souhlasu Národního památkového ústavu.
 Revitalizace zámeckého parku – stavební práce na II. etapě revitalizace zámeckého parku byly dokončeny a
dílo bylo předáno. Byly podány informace o uskutečněných jednáních ohledně opravy jezírka v zámeckém
parku. Po konzultacích s Ing. Evou Vyletovou z NPÚ Střední Čechy byla vybrána konečná varianta.
 Oprava objektu „Kočárovny“ – stavební práce na rekonstrukci tohoto objektu se v současné době dokončují.
 Proběhlo jednání s panem Josefem Vitvarem, sochařem restaurátorem, který pracoval v Benátkách nad Jizerou
na restaurování některých soch. Kopie andělíčků ze sochy Kojící Panny Marie byly před cca 10 lety odcizeny,
proto bylo s panem Vitvarem domluveno, ţe kopie andělíčků vytvoří znovu a originály, podle kterých tyto
kopie vytvoří a které v současné době má ve své dílně, budou umístěny do lapidária.
 Předkládá novou publikaci Augustin Sedláček: „Historie Benátek a benáteckého panství“. Prodejní cena za
tuto publikaci byla stanovena ve výši 50,- Kč/ks, zájemci mohou knihu zakoupit v Informačním centru.
 Informační panel od společnosti Daruma spol. s r.o. by měl být dokončen a instalován před slavnostním
otevřením zámeckého parku. V současné době byly zadány překlady informačních textů do anglického,
německého, ruského a japonského jazyka.
 Dne 07.09.2011 byla na městském úřadě přijata delegace bratrstva Sv. Šebestiána v Büttgenu, z rodiště Jana
z Werthu. Následně navštívili město Benátky dne 08.09.2011 ţáci a učitelé z Německého města Rossdorf.
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6) Zpráva tajemníka městského úřadu
Informace:
 Kinematograf bratří Čadíků děkuje za spolupráci a podporu.
 Město podalo ţádost o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště u prodejny Billa. Ţádost byla podána v rámci
vypsaného dotačního titulu na Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy.
 Stánky pro farmářské trhy vyrábí Správa městských lesů a v současné době jsou před dokončením.
7) Majetkové a organizační záležitosti
viz. příloha - usnesení ze zasedání Zastupitelstva města 2011 (taktéţ internetová aplikace na stránkách http://mubenatkynj.tmapserver.cz/index.php - tato internetová aplikace je přístupná pouze zastupitelům města. Občané najdou
usnesení ze zasedání ZM na internetových stránkách města jako přílohu zápisu.
8) Interpelace zastupitelů
RNDr. Milan Procházka
 Společně s panem Janem Dibitanzlem informují o sluţební cestě do polského města Skarbimierz, které se
zúčastnili ve dnech 26. – 27.08.201. Navrhuje uchovat spolupráci na úrovni kultury.
 Navrhuje, aby všichni členové Zastupitelstva města a dalších orgánů města (komise, výbory), byli vybaveni
vizitkami.
 Upozorňuje, ţe ačkoliv byla přijata vyhláška a osazeny vjezdy do města dopravním značením se zákazem
parkování nákladních automobilů v nočních hodinách, není toto nařízení dodrţováno.
J. Král – na tuto skutečnost bude upozorněna Policie ČR
Jan Dibitanzl
 Doplňuje informace o zmíněné sluţební cestě do polského města Skarbimierz.
Mgr. Lukáš Nachtmann
 Dotazuje se na bliţší informace ohledně rekonstrukce ulice Soumarova a Praţská.
J. Král – rekonstrukce ulice Soumarova by dle informací měla být zahájena v jarních měsících nebo v podzimních
měsících příštího roku. Co se týče rekonstrukce ulice Praţská, záleţí na tom, zda bude vydáno stavební povolení na
první etapu (Kbel – Bursa). Další věcí je, ţe rekonstrukce je komplikována některými majiteli pozemků, dotčených
stavbou chodníku a přístupem Středočeského kraje.
MUDr. Tomáš Závora
 Dotazuje se, zda máme nějakou moţnost urychlit rekonstrukci ulice Praţská, případně alespoň ovlivnit rychlost
automobilů.
 Dále poukazuje na to, ţe pokud bude zahájena oprava dálničního mostu, výrazně se zvýší dopravní zátěţ
v ulici Praţská. Město by mělo tuto situaci řešit např. sníţením na minimální moţnou rychlost a také zjistit
v jakém časovém harmonogramu budou rekonstrukce prováděny.
J. Král – rekonstrukce mostu i ulice Praţská jsou akce Středočeského kraje a v současné době není známo, kdy budou
tyto akce zahájeny. Po dobu rekonstrukce musí být samozřejmě vhodně zvoleny objízdné trasy. V této záleţitosti
proběhne jednání s panem Robinem Povšíkem.
Ing. Jan Tichý
 Dotazuje se, zda by v městské části Obodř nemohla být zřízena zastávka na znamení.
J. Král – tento návrh bude předloţen k projednání Dopravní komisi.
Jiří Lhoťan
 Upozorňuje, ţe poškozený chodník na Husově náměstí, na který jiţ upozorňoval, stále opraven nebyl.
M. Mařík – na náměstí je na několika místech poškozen povrch chodníku. Veškeré tyto opravy budou realizovány
v nejbliţší době.
Mgr. Radek Dostál
 Zve na přítomné na další ročník „Běhu zámeckým parkem“, který se uskuteční ve čtvrtek 22.09.2011.
 Upozorňuje na vysoký počet automobilů parkujících před městským úřadem.
J. Král – tato situace se řeší. Povolení vjezdu bude značně omezeno.
9) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
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Dotazuje se, zda bude v ulici Soukalova umístěn sběrný ţlab místo nefunkční kanalizační vpusti. Na minulém
zasedání Zastupitelstva města bylo slíbeno, ţe záleţitost bude předána k odbornému posouzení projektantovi.
M. Mařík – proběhlo odborné posouzení současné situace. Ţlab bude osazen v rámci probíhající rekonstrukce ulice.
 Stále přibývá automobilů nevhodně parkujících na Podolecké ulici. Dotazuje se, zda jsou majitelům udělovány
pokuty.
J. Král – veškerá obdrţená fotodokumentace byla předána Policii ČR, která pokuty uděluje s tím, ţe pokuta je
zaplacena přímo na místě, nebo je přestupek předán k projednání Přestupkové komisi nebo na Dopravní inspektorát
v Mladé Boleslavi.
10) Různé, závěr
Na závěr pan starosta poděkoval všem za připomínky a ukončil jednání.
Jednání ukončeno v 19:30 hodin.
Zapsala: Lucie Součková

MUDr. Tomáš Závora
ověřovatel

Mgr. Jaro slava Šimková
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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