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Zápis
2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 22.05.2019 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni: PhDr. Karel Bendl, Mgr. Radek Dostál, Ing. Jiří Haspeklo, RNDr. Pavel Štifter, Jiří Rákosník, Ing. Jiří Janda,
Karel Bláha, Mgr. Barbora Doušová, Martina Eichlerová, MUDr. Tomáš Závora, Ing. Jaroslav Matějka, Luboš Poluha,
Mgr. Vladimír Němeček, Mgr. Jaroslava Šimková, Libor Čapek, Mgr. Sylva Buriánová, MUDr. Lenka Draková,
Mgr. Jan Novotný, Jan Dibitanzl, Mgr. Emilie Kalová, Mgr. Jaroslav Fröhlich, MgA. Milan Kolář
Omluvena: Jana Vetešníková
Před samotným zahájením zasedání uctili všichni přítomní památku paní Mgr. Ludmily Doležalové minutou ticha.
Program:
1) Přijetí nového člena Zastupitelstva města
2) Přivítání, seznámení s programem
3) Určení ověřovatelů
4) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
5) Zpráva starosty města
6) Zprávy místostarostů města
7) Zpráva tajemníka městského úřadu
8) Majetkové a organizační záležitosti
 Rozpočtové opatření č. 2/2019
 Zápis ze zasedání Finančního a Kontrolního výboru
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou
č. 3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Benátky nad Jizerou
 Změna Jednacího řádu zastupitelstva města
 Určení člena zastupitelstva města, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování zprávy o
uplatňování územního plánu Benátky nad Jizerou podle ustanovení § 47 odst. 1) a 4) zákona
č. 183/2006 Sb.
 Delegace členů na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s.
 Žádost o podporu s financováním akce „Rekonstrukce sportovního hřiště Sokola Benátky“ – Tělocvičná
jednota Sokol Benátky nad Jizerou
 Žádost o poskytnutí investiční dotace na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště“ – SK Benátky
nad Jizerou
 Prodej části pozemku č. xxxx v k.ú. xxxx
 Prodej pozemku č. 778/10 o výměře 40 m2 v k.ú. Nové Benátky
 Koupě pozemku č. xxxx o výměře 265 m2 v k.ú. xxxx do vlastnictví města Benátky nad Jizerou
 Vyúčtování dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok 2019
 Smlouvy o zřízení věcných břemen
 Žádosti v oblasti samosprávy
 Darovací smlouva – p. Jiří Freisleben x město Benátky nad Jizerou
9) Interpelace zastupitelů
10) Náměty a připomínky občanů
11) Různé, závěr
S navrženým programem zasedání souhlasilo 22 přítomných zastupitelů.
1) Přijetí nového člena Zastupitelstva města
Dne 4.5.2019 zemřela dlouholetá členka Rady a Zastupitelstva města paní Mgr. Ludmila Doležalová. V souladu
s ustanovením § 56 volebního zákona nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební
strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu, tedy dnem 5.5.2019
se stal členem Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou pan MUDr. Tomáš Závora, nar. xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx
Osvědčení bylo jmenovanému předáno starostou města dne 14.5.2019 v souladu s § 56 odst. 2 volebního zákona, kdy
takto nastoupenému členu zastupitelstva města předá rada města do 15 dnů poté, co se mandát uprázdní, osvědčení o tom,
že se stal členem zastupitelstva města a kterým dnem se jím stal.
Dle § 69 z. č. 128/2000 Sb., z. o obcích (obecní zřízení) člen Zastupitelstva města skládá na začátku prvního zasedání
Zastupitelstva města, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na
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svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky."
Člen Zastupitelstva města skládá slib před Zastupitelstvem města pronesením slova "slibuji". Pan MUDr. Tomáš Závora
následně slib složil do rukou starosty.
2) Přivítání, seznámení s programem
Následně zahájil starosta města pan PhDr. Karel Bendl druhé veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2019
přivítáním všech přítomných.
Úvodem předložil zastupitelům města návrh na doplnění bodu do programu dnešního jednání o Darovací smlouvu mezi
panem Jiřím Freislebenem a městem Benátky nad Jizerou (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů).
Podle prezenční listiny bylo přítomno 22 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 22 přítomných zastupitelů.
3) Určení ověřovatelů
Za zapisovatele zápisu byla navržena a přítomnými zastupiteli schválena Rozália Zárubová.
Za ověřovatelku zápisu byla navržena a přítomnými zastupiteli schválena Mgr. Sylva Buriánová.
S navrženou zapisovatelkou zápisu souhlasilo 22 přítomných zastupitelů.
S navrženou ověřovatelkou souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, zdržela se 1 přítomná zastupitelka.
4) Kontrola zápisu a usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, zdržel se
1 přítomný zastupitel).
Kontrola usnesení – viz usnesení číslo 33/2Z/2019.
5) Zpráva starosty města:
Investiční akce probíhající, ukončené a připravované:
 Proběhla aktualizace mapy města s tím, že tato mapa je k dispozici v Informačním středisku a na podatelně MěÚ.
 Byla vypsána veřejná nabídka pozemků na pacht zemědělské půdy v majetku města.
 Nový aktualizovaný povodňový plán města je v digitální podobě umístěn na webových stránkách města.
 Architektem Michalem Ježkem z ateliéru Tsunami s.r.o. probíhá přepracování projektu "Pozorovatelny
divokých koní a zubrů" z důvodu snížení nákladů stavby.
 Bylo zakoupeno potřebné vybavení (pozorovací přístroje) do místní Hvězdárny s tím, že po registraci hvězdárny
jako spolku, bude podepsána smlouva o výpůjčce tohoto vybavení včetně budovy. Původní staré vybavení bylo
nabídnuto k vystavení do muzea.
 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště tělocvičny na adrese 17. listopadu 493 - momentálně se čeká na vhodné
klimatické podmínky s tím, že práce by mohly být zahájeny na přelomu měsíce května a června.
 Ing. Jiří Tauš zpracovává projektovou dokumentaci na akci "Celková rekonstrukce vnitřních prostor polikliniky"
na adrese třída Osvobozených politických vězňů 241 s tím, že probíhá zapracovávání požadavků lékařů
jednotlivých ordinací.
 Nadále probíhají nezbytné opravy v Domově U Anežky. Tímto pan starosta děkuje paní Janě Vetešníkové
za upozornění na technické problémy v tomto zařízení.
 Bylo dokončeno vybudování dvou sjezdů z komunikace na zemědělské pozemky v úseku Zdětín – Dražice.
 Taktéž bylo dokončeno vybudování nového stání pro kontejnery na tříděný odpad v ul. 5. května.
 Dokončují se práce na rekonstrukci parčíku v ulici Platanová s tím, že momentálně je tento prostor dovybavován
prvky pro venčení psů.
 Nadále probíhá rekonstrukce ulice Žižkova. Po dokončení výměny vodovodního řadu, započnou práce
na celkové rekonstrukci komunikace, chodníků a veřejného osvětlení.
 Ze strany paní Ivy Bílkové byla předložena studie na akci "Rekonstrukce zahrady MŠ Mateřídouška a zahrady
Domova U Anežky" s názvem Projekt multigenerační zahrady.
 Popelnicové nádoby na tříděný odpad (1200 ks na plasty, 1200 ks na papír) v rámci projektu "Rozšíření separace
odpadů města Benátky nad Jizerou“ – dne 13.4.2019 proběhl výdej doobjednaných popelnic majitelům
rodinných domů ve městě s tím, že v rámci této akce proběhl taktéž výdej setu 3 ks tašek
na tříděný odpad (sklo, papír, plast) pro obyvatele bytových domů. Zbylé popelnicové nádoby jsou k dispozici
v areálu Technických služeb města.
 Probíhají práce na pasportizaci zeleně v našem městě.
 V rámci programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019, byla podána žádost o dotaci na akci „Oprava okenních
výplní budovy fary – I. Etapa“. Město se bude spolupodílet na financování této akce 10 % z celkové ceny.
 Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na akci "Přechod pro chodce a chodník v Dražicích".
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Probíhají přípravné práce na akci "Stavební úpravy šatnového bloku zimního stadionu v Benátkách nad Jizerou".
Byly dokončeny práce na akci "Vyztužení střešního krovu v objektu SDH Benátky nad Jizerou".
Architekt Jiří Soukup připravuje projektovou dokumentaci na akci „Domova pro seniory – nástavba“.
Za plného provozu proběhlo malování části prostor a výměna koberců v kancelářích MěÚ. Tímto velice děkuje
všem, kteří se na této akci podíleli.
Probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení ve Kbele“.
Firmou Tesařství Petr Budský byly zahájeny práce na akci „Rekonstrukce terasového záklopu sezení – dětské
hřiště v City parku“. Nadále pokračují práce na akci "Renovace dřevěných mostů v zámeckém parku a lávky na
Křemeni“.
V lokalitě Na Urbanovce proběhla náhradní výsadba uhynulé a poškozené zeleně.
Proběhla výměna výsuvného sloupku u vjezdu do zámeckého areálu.
Z důvodu havarijního stavu rozvodů vody v MŠ Jizerka probíhá projektová příprava na kompletní rekonstrukci.
Bylo zadáno zpracování cenové nabídky na prohloubení stávající nefunkční studny ve Kbele.
Z důvodu havarijního stavu dřevěných vrat na Plajch, byly osloveny firmy pro podání cenové nabídky na jejich
výměnu.

Jednání:
 Proběhlo jednání se zástupci Carborundum Electrite a.s. Pan ředitel Carborundum Electrite a.s., Ing. Tomáš
Pajerský, nabídl uskutečnit dne 26.6.2019 den otevřených dveří pro všechny zastupitele města.
 Dne 27.3.2019 se uskutečnilo jednání s panem Lukešem ohledně budoucí sítě cyklostezek s názvem „Greenway
Jizera“. Jedním z bodů jednání bylo určení nejvhodnějšího úseku pro realizaci výše uvedené akce s tím, že jako
nejvhodnější se jeví úsek mezi obcí Kochánky a městem Benátky nad Jizerou (tzv. cesta pod stráněmi).
 Podává informace z jednání s panem Horčicem, vlastníkem objektu bývalé Sladovny, který se zástupcem
možného developera a zástupcem projekční kanceláře z firmy Anitas s.r.o. předložil návrh využití celého tohoto
objektu, kde by měly vzniknout nové bytové jednotky, parkovací stání a prostory pro komerční využití.
 Informuje o jednání se zástupci firmy Galileo Corporation s.r.o., ohledně aktualizace webových stránek města.
 Zástupci MAS Boleslavsko pořádali dne 17.4.2019 v malé zasedací místnosti MěÚ workshop zástupců obcí,
zástupců poskytovatelů sociálních služeb, škol a praktických lékařů pro děti a dorost na téma „Pomoc dětem
a rodinám s dětmi v Benátkách nad Jizerou a blízkém okolí“.
 Uskutečnilo se jednání se zástupci Akademie múzických umění ohledně spolupráce města na plánované kulturní
akci s názvem „Benátecké bienále“, která se uskuteční ve dnech 28.6. - 30.6.2019 v prostorách podzámeckého
parku, skautské klubovny, bývalého letního kina, zámecké zahrady, zámecké konírny, na Husově náměstí,
na nádvoří zámku, na Plajchu, v Záložně a na mostu u Loděnice.
 Informace ze sezení Integrované dopravy v Středočeském kraji podá ve své zprávě Ing. Jiří Haspeklo.
 Dne 20.5.2019 proběhlo jednání se zástupci delegace z Indonésie, ohledně navázání spolupráce při kulturních
akcích města.
 Bylo uskutečněno jednání s panem Brabcem, zástupcem firmy Domy Benátky s.r.o., ohledně odprodeje části
chodníku v ulici Bratří Bendů. Na jednání byla domluvena prodejní cena ve výši 100 Kč/m2.
 Dne 29.4.2019 proběhlo jednání se zástupci věznice v Jiřicích ohledně možnosti spolupráce s městem.
 Informuje, že se uskutečnilo několik jednání na Ředitelství silnic a dálnic v Říčanech, ohledně plánované
výstavby sestupné komunikace.
 Taktéž proběhlo jednání pana starosty a pana Haspekla s panem Ing. Františkem Petrtýlem (radní Středočeského
kraje pro oblast dopravy) ohledně uzavření Memoranda mezi městem Benátky nad Jizerou a Středočeským
krajem ve věci spolupráce přípravy výstavby sestupné komunikace, které se uskutečnilo dne 13.5.2019
na Krajském úřadě Středočeského kraje.
 Informuje o jednání s Ing. Janem Tichým, předsedou představenstva Stavebního bytového družstva Benátky.
Předmětem jednání byla nabídka na převod bývalého objektu SBD Benátky na adrese Ořechová čp. 700
do majetku města.
 Dne 13.5.2019 proběhlo setkání ohledně návrhu Darovací smlouvy mezi městem a panem Jiřím Freislebenem,
jejímž předmětem je převod finančního daru ve výši 1.500.000,- Kč na rozvoj města Benátky nad Jizerou. Tento
bod bude projednán na dnešním zasedání zastupitelstva města.
 Dne 13.5.2019 od 16:00 hodin proběhlo ve velké zasedací místnosti MěÚ další veřejné jednání mezi
projektantem, investorem stavby obchodního domu LIDL a vlastníky sousedních pozemků. Kompletní
projektová dokumentace bude připravena do června a v případě získání kladného stanoviska od vlastníků
sousedních nemovitostí, se uvažuje o bezprostředním zahájení stavebních prací s tím, že stavba by mohla být
dokončena do konce letošního roku.
 Dne 21.5.2019 se uskutečnilo jednání v městě Roudnice nad Labem ohledně výměny zkušeností z oblasti veřejné
správy a fungování příspěvkových organizací města.
 Dne 30.5.2019 se bude konat řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.
Jedním z bodů programu dnešního jednání zastupitelstva města je delegování zástupců, kteří budou oprávněni
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na valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město jako akcionář společnosti VaK Mladá
Boleslav a.s.
Rekonstrukce komunikace "II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa" – všemi účastníky byla podepsána smlouva o dílo
s tím, že nyní běží lhůty pro odvolání. Předání staveniště a zahájení stavby by mělo proběhnout do poloviny
měsíce června s tím, že rekonstrukce bude dokončena v roce 2020.

Kulturní, společenské a jiné akce:
 Dne 17.5.2019 v 16:00 hodin proběhlo slavnostní otevření skateparku v lokalitě Na Urbanovce s doprovodným
programem.
 Ve dnech 25.4. – 26.4.2019 proběhlo protipovodňové cvičení připravenosti města a všech souvisejících složek
v případě povodní. Byl prověřen stav techniky, vybavení a připravenosti personálu s tím, že cvičení proběhlo
bez závad.
 Dne 30.3.2019 se konal devátý ročník mezinárodní soutěže v akrobatickém rockenrolu „Dražice Cup“ v NIBE
Aréně.
 Ve středu 1.5.2019 proběhlo slavnostní otevření Informačního střediska (Zámek čp. 50).
 Informuje, že dne 20.5.2019 se uskutečnilo slavnostní předání stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení
v Domově pro seniory“.
 Zástupci města byli pozváni na cvičení Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje, které
se uskutečnilo v bývalém vojenském prostoru. Proběhla zde simulace exploze nevybouchlé munice s následným
prověřením připravenosti Integrovaného záchranného systému.
 Dne 10.4.2019 se uskutečnila vernisáž na počest benátecké rodačky Marie Krupičkové, první československé
parašutistky, letecké radionavigátorky a pilotky.
 „Sportovec roku 2018“ města Benátky nad Jizerou se uskutečnil dne 19.3.2019.
 Informuje, že dne 1.5.2019 se uskutečnil Prvomájový jarmark. Sděluje, že tato akce byla velice pěkná
a tímto velice děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.
 Pan starosta požádal pana RNDr. Milana Procházku o podání informací z návštěvy obyvatel z partnerského
města Rossdorf.
 Informuje, že dne 14. – 15.5.2019 proběhlo zasedání degustačních komisí v rámci akce Benátecký hrozen 2019,
která se bude konat dne 8.6.2019. Tímto všechny srdečně zve na tuto akci.
 Správa městských lesů Benátky nad Jizerou ve spolupráci s benáteckými spolky za podpory města
Benátky nad Jizerou pořádají v neděli 2.6.2019 od 14:00 hodin v prostorách zámeckého parku, nádvoří, plajchu
a školního hřiště „Dětský den“. Tímto pan starosta všechny srdečně zve.
 Ve dnech 24.5. – 25.5.2019 se budou konat volby do Evropského parlamentu.
 V úterý 4.6.2019 se uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v areálu MŠ Jizerka s doprovodným
programem.
6) Zprávy místostarostů města
Mgr. Radek Dostál
 Proběhlo jednání o možnosti získání dotace na akci „Výstavba tělocvičny pro ZŠ Husovo náměstí“ s tím,
že město zahájí v této věci potřebné kroky. Dle informací musí být žádost o dotaci podána do 31.8.2019.
 Informuje, že od projektanta Ing. arch. Čížka, byla předložena studie na rekonstrukci zázemí bazénu.
 Sděluje, že město obdrželo k vyjádření projektovou studii na rekonstrukci objektu Loděnice na Urbanovce.
 Žádá pana Karla Dvořáka, vedoucího Odboru Výstavby a územního plánování o aktuální informace ohledně
opravy a prodloužení protihlukové stěny na dálnici D10 v úseku městské části Kbel.
Karel Dvořák – bylo vydáno stavební povolení s tím, že se momentálně čeká na zařazení do investičních akcí ŘSD.
 Nadále probíhají pravidelná setkání zástupců Policie ČR s vedením města.
 Proběhlo jednání se zástupci firmy Dragon Internet a.s., která byla požádána o přehodnocení obchodní strategie
vůči městu v souvislosti s používáním městských budov pro umístění jejich vysílačů.
Ing. Jiří Haspeklo
 Dne 30.4.2019 od 14:00 hodin proběhlo ve velkém sále Záložny sezení ohledně zavedení Integrované dopravy
ve Středočeském kraji s tím, že další schůzka ohledně připomínek k jízdnímu řádu proběhne první týden
v červnu. Samotné zahájení zkušebního provozu je naplánované v měsíci srpnu. Sděluje, že doufá
v bezproblémový průběh této akce.
7) Zpráva tajemníka městského úřadu


Informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Knihovník v Městské knihovně“
a „Mzdová účetní - finanční referent".
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Sděluje, že pan Antonín Cekota, ředitel příspěvkové organizace Technické služby města
Benátky nad Jizerou podal ke dni 30.6.2019 výpověď z pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního
důchodu.
Město získalo dotaci ve výši 400.000,- Kč na zřízení veřejné WIFI sítě v našem městě. Tímto velice děkuje panu
Tirpákovi, který podklady pro dotaci připravil.
Dne 22.6.2019 pořádá město ve spolupráci s fotbalovým klubem III. ročník turnaje o pohár starosty města, který
ponese od letošního roku název Memoriál Jaroslava Krále.

8) Majetkové a organizační záležitosti
Usnesení č. 33/2Z/2019
Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednalo
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo: 92/3Z/2017, 44/2Z/2018, 53/2Z/2018, 71/3Z/2018, 107/5Z/2018, 130/5Z/2018,
1/1Z/2019, 2/1Z/2019, 3/1Z/2019, 4/1Z/2019, 5/1Z/2019, 6/1Z/2019, 7/1Z/2019, 9/1Z/2019, 10/1Z/2019,
11/1Z/2019, 12/1Z/2019, 13/1Z/2019, 14/1Z/2019, 15/1Z/2019, 16/1Z/2019, 17/1Z/2019, 19/1Z/2019,
20/1Z/2019, 21/1Z/2019, 22/1Z/2019, 23/1Z/2019, 25/1Z/2019, 26/1Z/2019, 28/1Z/2019, 29/1Z/2019,
30/1Z/2019, 31/1Z/2019, 32/1Z/2019 (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
3. revokuje
a. usnesení číslo 8/1Z/2019 doplňuje se bod č. 3 následně:
3. ZM města projednalo návrh MUDr. Tomáše Závory na změnu jednacího řádu zastupitelstva v
těchto bodech:
- bod č. IX. Usnesení zastupitelstva, hlasování
bod 8. Hlasování se provádí veřejně po jménech nebo tajně, o způsobu hlasování rozhodne
zastupitelstvo města. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh, nebo protinávrhu,
nebo se lze hlasování zdržet. Veřejně po jménech se provádí zdvižením ruky, nebo za použití
elektronického hlasovacího zařízení pro nebo proti návrhu, nebo zdržením hlasování. Součástí
výsledku tohoto hlasování je údaj o tom, kteří členové zastupitelstva města hlasovali pro návrh,
kteří proti návrhu, a kteří se hlasování zdrželi (souhlasilo 17 přítomných zastupitelů, nesouhlasili 3
přítomní zastupitelé, 2 se zdrželi hlasování)
- bod č. IV. Příprava zasedání zastupitelstva
bod 7. Písemně zpracované materiály se členům zastupitelstva doručí buď osobně, elektronicky
prostřednictvím agendové aplikace Zasedání zastupitelstva na webové adrese https://gis.benatky.cz,
nebo prostřednictvím příslušného držitele poštovní licence
bod 8. Způsob doručení se určí dle žádosti jednotlivých zastupitelů města (souhlasilo 18 přítomných
zastupitelů, 4 se zdrželi hlasování)
T: průběžně
Z: Marek Mařík
b. usnesení číslo 18/1Z/2019 doplňuje se bod č. 3, 4, 5 a 6 následně:
3. ZM projednalo návrh pana Jana Dibitanzla, aby Tělocvičné jednotě Sokol Benátky byla
poskytnuta návratná finanční výpomoc s tím, že způsob navrácení finanční částky bude
specifikován ve smlouvě (souhlasilo 6 přítomných zastupitelů, nesouhlasilo 14 přítomných
zastupitelů, 2 se zdrželi hlasování)
4. ZM projednalo návrh Rady města, která nedoporučuje zastupitelstvu města schválit žádost
tělocvičné jednoty Sokol Benátky nad Jizerou o podporu s financováním ve výši 1.749.731,57 Kč
na akci "Rekonstrukce sportovního hřiště Sokola Benátky" (souhlasilo 9 přítomných zastupitelů,
nesouhlasilo 4 přítomných zastupitelů, 9 se zdrželo hlasování)
5. ZM projednalo návrh Ing. Jiřího Jandy o poskytnutí finanční investiční dotace ve výši 1.000.000,Kč Tělocvičné jednotě Sokol Benátky nad Jizerou, se sídlem Ladislava Vágnera 87/17, 294 71
Benátky nad Jizerou, IČO: 48683442 na akci "Rekonstrukce sportovního hřiště Sokola Benátky"
6. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční investiční dotace k výše
uvedenému návrhu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 15 přítomných
zastupitelů, 7 se zdrželo hlasování)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
c. usnesení číslo 22/1Z/2019 mění se na základě žádosti společnosti AVALON s.r.o. o vypuštění
pozemku parc. č. 918/2 v k.ú. Staré Benátky ze Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
podzemního komunikačního vedení bod č. 4 a 5 následně:
4. ZM schvaluje nový návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti podzemního

-5-

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města

22.05.2019

komunikačního vedení a zařízení na parc. č. 866/9, 869/1, 869/26, 871/13, 885/5, 888/10, 888/12,
891/3, 891/36, 893/39, 893/40, 893/56, 893/57, 893/58, 895/2, 895/3, 918/12, 941/3, 951/1 v k.ú.
Staré Benátky, parc. č. 801/2 v k.ú. Nové Benátky, parc. č. 839/1, 839/7, 839/13, 839/22, 850/13,
850/15, st. 73 v k.ú. Kbel mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností AVALON s.r.o. se
sídlem Rokycanova 279/18, Praha 3, pro akci "II/610 Tuřice - Kbel, etapa I" za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 60,5 Kč s DPH/bm
5. ZM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
d. usnesení číslo 24/1Z/2019 mění se na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce a.s. o vypuštění
pozemku parc. č. 771/14 v k.ú. Nové Benátky ze Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-6014878/21 bod č. 4 a 5 následně:
4. ZM schvaluje nový návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a
provozování zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN, kabelové vedení VN) mezi Městem
Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 771/1, 771/24, 778/1 a 825/1 v k.ú. Nové Benátky a pozemku parc.
č. 638 v k.ú. Obodř za jednorázovou finanční náhradu ve výši 13.299,11 Kč s DPH
5. ZM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
e. usnesení číslo 27/1Z/2019 mění se na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce a.s. o připsání
pozemku parc. č. 643/2 v k.ú. Nové Benátky do Smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-6022752/VB/2 bod č. 4 a 5 následně:
4. ZM schvaluje nový návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování, oprava a
údržba zař. distribuční soustavy, (kabelové vedení NN) a dohodou 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. 771/1, 771/11,
771/28, 771/32, 643/2 v k.ú. Nové Benátky a pozemku parc. č. 638 v k.ú. Obodř a právo provést
stavbu "Benátky n. J., Obodř, p.č. 643, kNN, nová SR" za jednorázovou finanční náhradu ve výši
1.210,- Kč s DPH
5. ZM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 34/2Z/2019
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 města Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2019 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši ........232.451.723,57 Kč
Financování (tř. 8) ve výši ......................................50.787.984,43 Kč
Fondy (tř. 4) ve výši .......................................................680.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši ............................................283.919.708,- Kč
Výdaje běžné (tř. 5)..................................................158.319.612,- Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6)...........................................125.600.096,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši .............................283.919.708,- Kč
Závaznými ukazateli v rozpočtu jsou v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky č.323/2002 Sb. o
rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů
změna oproti návrhu:
Paragraf 3419 ve výdajové části rozpočtu:
- schválená neinvestiční dotace Badmintonový klub 1973 DELTACAR z.s. ve výši 100.000,- Kč
- schválená investiční dotace TJ Sokol Benátky nad Jizerou ve výši 1.000.000,- Kč
Paragraf 3699 v příjmové části rozpočtu:
- finanční dar na základě Darovací smlouvy Jiřího Freislebena ve výši 1.500.000,- Kč
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
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Usnesení č. 35/2Z/2019
Zápis č. 2/2019 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 2/2019 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 13.5.2019 (souhlasilo 22
přítomných zastupitelů)
Usnesení č. 36/2Z/2019
Zápis č. 2/2019 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
a. zápis č. 2/2019 z jednání Kontrolního výboru konaného dne 15.5.2019 (souhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
b. připomínku MUDr. Tomáše Závory ke způsobu schvalování jednotlivých bodů programu Kontrolního
výboru
Usnesení č. 37/2Z/2019
Určení člena zastupitelstva města, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování zprávy o
uplatňování územního plánu Benátky nad Jizerou
ZM
1. určuje
členem zastupitelstva města, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování zprávy o uplatňování
územního plánu Benátky nad Jizerou podle ustanovení § 47 odst. 1) a 4) zákona č. 225/2017 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pana RNDr. Pavla Štiftera, narozeného xxxx, trvale bytem xxxxx
(souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: průběžně
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 38/2Z/2019
Valná hromada společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s.
ZM
1. deleguje
a. pana Mgr. Radka Dostála, narozeného dne xxxx, trvale bytem xxxxx, jako zástupce Města Benátky
nad Jizerou na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Čechova 1151, 293
22 Mladá Boleslav. Zástupce je oprávněn na valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je
oprávněno město jako akcionář společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., zejména tedy účastnit se valné
hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady
společnosti, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou
předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu
b. pana Ing. Jiřího Haspekla, narozeného dne xxxx, trvale bytem xxxxxx, jako zástupce Města Benátky
nad Jizerou na valnou hromadu společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Čechova 1151,
293 22 Mladá Boleslav. Zástupce je oprávněn na valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž
je oprávněno město jako akcionář společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., zejména tedy účastnit se
valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné
hromady společnosti, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které
jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu
(souhlasilo 20 přítomných zastupitelů, 2 se zdrželi hlasování)
T: průběžně
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 39/2Z/2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - návrh na změnu obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č.
3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města
Benátky nad Jizerou č. 3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem
Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
výše uvedený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města
Benátky nad Jizerou č. 3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem
Benátky nad Jizerou (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 31.8.2019
Z: Marek Mařík
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Usnesení č. 40/2Z/2019
Vyúčtování 1. částky dotace z FPSZC za rok 2019 - HC Benátky nad Jizerou z.s., Volejbalový klub Benátky nad
Jizerou z.s.
ZM
1. projednalo
a. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Hokejového klubu
Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 800.000,- Kč za rok 2019
b. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Volejbalového
klubu Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 889.448,- Kč za rok 2019
2. schvaluje
předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Hokejového klubu
Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 800.000,- Kč za rok 2019
3. odkládá
předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Volejbalového klubu
Benátky nad Jizerou z.s. na další zasedání zastupitelstva města (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 41/2Z/2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na
pozemku parc. č. xxxx a xxxx v k.ú. Obodř - xxxx
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a
provozování zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN, přípojkové a rozpojovací skříně) a smlouvy o
právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a paní xxxx a panem xxxx, jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. xxxx a xxxx v k.ú. xxxx a právo provést stavbu "ER a kNN
pro p.č. xxxx, xxxx"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a
provozování zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN, přípojkové a rozpojovací skříně) a smlouvy o
právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a paní xxxx a panem xxxx, jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. xxxx a xxxx v k.ú. xxxx a právo provést stavbu "ER a kNN
pro p.č. xxxx, xxxx" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.086,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 42/2Z/2019
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parc. č.133/4, 133/5, 133/7133/14, 133/17, 133/19, 133/20,
133/21, 133/22, 133/23, 133/25, 133/24 v k.ú. Staré Benátky - T-Mobile Czech Republic a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti nadzemního a podzemního vedení
komunikační sítě na parc. č. 133/4, 133/5, 133/7, 133/14, 133/17, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/23,
133/25, 133/24 v k.ú. Staré Benátky mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností T-Mobile Czech
Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, pro akci "INSCZ_24048_Benatky"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti nadzemního a podzemního vedení
komunikační sítě na parc. č. 133/4, 133/5, 133/7, 133/14, 133/17, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/23,
133/25, 133/24 v k.ú. Staré Benátky mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností T-Mobile Czech
Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, pro akci "INSCZ_24048_Benatky" za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 182,- Kč s DPH/bm
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
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Usnesení č. 43/2Z/2019
Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 756/5 v k.ú. Dražice - Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., zastoupená společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupená
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 756/5 v k.ú. Dražice a právo provést stavbu veřejné komunikační sítě "71010-008701 VPI_Dražice,
most ev. č. 27214-2 Jizera"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení služebnosti - umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení
mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupená
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 756/5 v k.ú. Dražice a právo provést
stavbu veřejné komunikační sítě "71010-008701 VPI_Dražice, most ev. č. 27214-2 Jizera" za jednorázovou
finanční náhradu 1.694,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 44/2Z/2019
Smlouva o nájmu plynárenského zařízení - GasNet, s.r.o.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je nájem plynárenského zařízení v k.ú. Nové Benátky pro akci "Benátky
nad Jizerou, pp.č. 825/1, STL plynovod a přípojky, pro 23 RD"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupený firmou GridServices s.r.o., se
sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, jejímž předmětem je nájem plynárenského zařízení v k.ú. Nové
Benátky pro akci "Benátky nad Jizerou, pp.č. 825/1, STL plynovod a přípojky, pro 23 RD"
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 45/2Z/2019
Žádost o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování akce "Rekonstrukce fotbalového hřiště" - SK Benátky
nad Jizerou, z.s.
ZM
1. projednalo
žádost fotbalového klubu SK Benátky nad Jizerou z.s. o poskytnutí finanční dotace ve výši 3.984.471,- Kč
(max. do 30% celkových nákladů) na spolufinancování akce "Rekonstrukce fotbalového hřiště". Celkové
náklady na tuto akci činí 13.281.570,- Kč. Sportovní klub od MŠMT ČR obdržel informaci, že je tato akce
předběžně navržena k financování s tím, že dotace by činila 9.297.099,- Kč z Podprogramu č. 133D531
Podpora materiálně technické základny sportu
2. schvaluje
a. poskytnutí investiční dotace na spolufinancování akce "Rekonstrukce fotbalového hřiště" ve výši
3.984.471,- Kč (max. do 30% celkových nákladů) fotbalovému klubu SK Benátky nad Jizerou z.s.,
se sídlem Letní stadion 650, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 42716187
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 3 se zdrželi hlasování)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 46/2Z/2019
Prodej pozemku p.č. 778/10 k.ú. Nové Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Kupní smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 778/10 o výměře 40 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím
(trafostanice) do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s, za celkovou cenu ve výši 42.000,- Kč
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2. schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 778/10 o výměře 40 m2 se
všemi součástmi a příslušenstvím (trafostanice) do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. za celkovou
cenu ve výši 42.000,- Kč
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené Kupní smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 47/2Z/2019
Koupě pozemku č. xxxx v k.ú. xxxx - xxxx
ZM
1. projednala
nabídku paní xxxx, bytem xxxx, Benátky nad Jizerou na koupi pozemku č. xxxx o výměře 265 m2 v k.ú.
xxxx do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 253/7R/2019 nesouhlasí s
koupí uvedeného pozemku a nedoporučuje Zastupitelstvu města tuto koupi ke schválení
2. nesouhlasí
s koupí pozemku č. xxxx o výměře 265 m2 v k.ú. xxxx z majetku paní xxxx do vlastnictví Města Benátky
nad Jizerou (nesouhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 3 se zdrželi hlasování)
T: 30.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 48/2Z/2019
Žádost o prodej části pozemku č. xxxx v k.ú. xxxx - xxxx
ZM
1. projednalo
žádost pana xxxx o prodej části pozemku č.xxxx v k.ú. xxxx (příjezdová cesta) z důvodu údržby
2. bere na vědomí
rozhodnutí Rady města, která usnesením č. 201/5R/2019 nedoporučuje Zastupitelstvu města výše uvedenou
žádost ke schválení
3. odkládá
výše uvedenou žádost do dalšího zasedání zastupitelstva města (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
Usnesení č. 49/2Z/2019
Žádost o poskytnutí finanční dotace na účast na Mistrovství Evropy klubů - Badmintonový klub 1973
DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s.
ZM
1. projednalo
a. žádost Badmintonového klubu 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou, z.s. o poskytnutí finanční
dotace ve výši 100.000,- Kč na účast týmu na Mistrovství Evropy klubů, které se bude konat ve
dnech 1. - 6.7.2019 v lucemburském Junglinsteru. Rada města svým usnesením číslo 294/8R/2019
nesouhlasí s poskytnutí finanční dotace a nedoporučuje Zastupitelstvu města tuto žádost ke
schválení
b. návrh pana Jana Dibitanzla na poskytnutí finanční dotace ve výši 160.000,- Kč na účast týmu na
Mistrovství Evropy klubů, které se bude konat ve dnech 1. - 6.7.2019 v lucemburském Junglinsteru
2. neschvaluje
návrh pana Jana Dibitanzla na poskytnutí finanční dotace ve výši 160.000,- Kč na účast týmu na Mistrovství
Evropy klubů, které se bude konat ve dnech 1. - 6.7.2019 v lucemburském Junglinsteru (souhlasil 1 přítomný
zastupitel, nesouhlasilo 20 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
3. schvaluje
a. poskytnutí dotace Badmintonového klubu 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s., se sídlem Na
Burse 243, Benátky nad Jizerou, IČ: 42718252, DIČ: CZ42718252 ve výši 100.000,- Kč na účast
týmu na Mistrovství Evropy klubů
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů, nesouhlasil 1 přítomný zastupitel, 1
se zdržel hlasování)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
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Usnesení č. 50/2Z/2019
Žádost o souhlas s proplacením nevyčerpané dovolené za rok 2018 - RNDr. Pavel Štifter
ZM
1. projednalo
žádost pana RNDr. Pavla Štiftera, radního a zastupitele města, o souhlas s proplacením nevyčerpané řádné
dovolené za rok 2018
2. souhlasí
na základě § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s proplacením nevyčerpané dovolené za rok 2018
panu RNDr. Pavlu Štifterovi (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 26.6.2019
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 51/2Z/2019
Darovací smlouva p. Jiří Freisleben x Město Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
návrh Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a p. Jiřím Freislebenem, jejímž předmětem je
finanční dar ve výši 1.500.000,- Kč na rozvoj města Benátky nad Jizerou
2. souhlasí
s předloženým návrhem Darovací smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a p. Jiřím Freislebenem, nar.
xxxx, bytem xxxx, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 1.500.000,- Kč na rozvoj města Benátky nad
Jizerou
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené darovací smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů, 2 se zdrželi
hlasování)
T: 26.6.2019
Z: Marek Mařík
9) Interpelace zastupitelů
Ing. Jaroslav Matějka
 Dotazuje se ohledně zajištění provozu autobusové dopravy během plánované rekonstrukce komunikace „II/610
Tuřice - Kbel, I. etapa".
Miroslav Kochman – město jedná o možnostech zajištění náhradní autobusové dopravy po celou dobu rekonstrukce.
Informace budou uveřejněny ve Zpravodaji Benátecka a na webových stránkách města.
Jan Dibitanzl
 Podává návrh na omezení konzumace vody z PET lahví na zasedání Zastupitelstva města.
PhDr. Karel Bendl – voda bude na zasedání Zastupitelstva města podávána ve džbáncích.
MUDr. Lenka Draková
 Rekonstrukce polikliniky - po zpracování dokumentace proběhne jednání lékařů a zastupitelů města s
panem Ing. Jiřím Taušem.
10) Náměty a připomínky občanů
RNDr. Milan Procházka
 Na základě žádosti pana starosty PhDr. Karla Bendla podává informace ze setkání s obyvateli z partnerského
města Rossdorf, které se uskutečnilo dne 28.4.2019. Sděluje, že při této příležitosti zástupci města Rossdorf
předali městu Benátky nad Jizerou výtěžek ve výši 2 tis. euro z akce Ortskernfest na dobročinné účely.
PhDr. Karel Bendl – paní starostce města Rossdorf byl zaslán ze strany města Benátky nad Jizerou děkovný dopis.
 Dotazuje se, v jaké fázi je vybudování podzemních kontejnerů na sběr tříděného odpadu ve městě.
Miroslav Kochman – město podalo žádost o dotaci s tím, že na rok 2019 město žádá o dotaci na vybudování 3 podzemních
kontejnerů. Momentálně čekáme na přidělení této dotace.
Jiří Lhoťan
 Tímto velice děkuje všem zastupitelům města za schválení žádosti Tělocvičné jednoty
Sokol Benátky nad Jizerou o podporu s financováním akce "Rekonstrukce sportovního hřiště Sokola Benátky".
Sděluje, že si této podpory velice váží.
Petr Martinec
 Vyjadřuje poděkování všem zastupitelům za schválení žádosti Badmintonového klubu 1973 DELTACAR
Benátky nad Jizerou, z.s. o poskytnutí finanční dotace na účast týmu na Mistrovství Evropy klubů, které se bude
konat ve dnech 1. - 6.7.2019 v lucemburském Junglinsteru.
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Ing. Miroslav Linda
 Taktéž velice děkuje všem zastupitelům za schválení žádosti fotbalového klubu SK Benátky nad Jizerou z.s.
o poskytnutí finanční dotace na spolufinancování akce "Rekonstrukce fotbalového hřiště".
 Dotazuje se ohledně frekvence svozu popelnicových nádob na tříděný odpad (papír).
Miroslav Kochman – město plánuje prostřednictvím mobilního rozhlasu provést anketu, jejíž výsledek poslouží
pro případnou úpravu frekvence svozu.
11) Různé, závěr

Jednání bylo ukončeno v 20:55 hodin.
Zapsala: Rozália Zárubová
Zápis byl vyhotoven dne 4.6.2019
Příští zasedání Zastupitelstva města se bude konat 26.6.2019 od 18:00 hodin.

ověřovatel
Mgr. Sylva Buriánová

starosta města
PhDr. Karel Bendl
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