1. veřejné zasedání Zastupitelstva města
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Zápis
1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 07.02.2013 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přivítání, seznámení s programem
Určení ověřovatelů, návrhové komise
Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zpráva starosty města
Zpráva místostarosty
Zpráva tajemníka městského úřadu
Majetkové a organizační záležitosti
Interpelace zastupitelů
Náměty a připomínky občanů
Různé, závěr

1) Zahájení, seznámení s programem jednání
První veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2013 zahájil starosta Jaroslav Král přivítáním všech přítomných.
Úvodem předložil zastupitelům města návrh programu tohoto jednání. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 20 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 20 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Mgr. Lukáš Nachtmann, Milada Trnková,
DiS.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Václav Klomínek, Jiří Lhoťan.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo 20 přítomných zastupitelů.
3) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů).
Byla předložena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM – viz. usnesení číslo 1/1Z/2013.
4) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce probíhající:
 Rekonstrukce prostor bývalého Finančního úřadu a stávajícího společenského sálu Záložna – stavební práce na
rekonstrukci těchto prostor probíhají v současné době velmi intenzivně. V průběhu stavby byl stávající projekt
změněn a bylo rozhodnuto, že vchod do těchto prostor bude vybudován směrem ze Smetanovy ulice přes
prostory bývalého Finančního úřadu. Byly podány informace o vnitřní podobě prostor. Stávající společenský
sál bude nově ozvučen, bude zde vybudována nová vzduchotechnika a proběhne výměna všech oken. Stavební
práce by měly být dokončeny v měsíci červnu.
 Stavební práce na rekonstrukci prostor na tzv. Plajchu probíhají v závislosti na klimatických podmínkách.
Byla dokončena pokládka střešní krytiny na zrekonstruované budově a nyní probíhá pokládka střešní krytiny
nad pódiem. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je konec měsíce května.
 Výstavba nového vodovodního řadu a domovních vodovodních přípojek v ulici Pod Brdy – na základě žádosti
o prodloužení termínu dokončení této akce, z důvodu špatných klimatických podmínek, byl podepsán s firmou
GEMA MB s.r.o. dodatek ke smlouvě o dílo. Nový termín dokončení je 17.03.2013.
 Protipovodňová opatření – investorem tohoto projektu je státní podnik Povodí Labe. Stavební práce na tomto
projektu probíhají v současné době na tenisových kurtech a je nutné, aby tyto práce byly dokončeny nejdéle do
31.03.2013 z důvodu včasného zahájení tenisové sezóny.
 Výstavba krytého bazénu – k plánované výstavbě krytého bazénu proběhlo dnes stavební řízení. Do týdne by
k této stavbě mohlo být vydáno stavební povolení. Následně bude od projektanta dodána prováděcí
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dokumentace, na základě které bude vypracována studie proveditelnosti a udržitelnosti a projekt bude
předložen veřejnosti.
Investiční akce připravované:
 V letošním roce bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele přístavby objektu Polikliniky. Na tento projekt
nelze podat žádost o dotaci. Akce tedy bude financována z rozpočtu města.
 S paní Mgr. Vladimírou Jilečkovou ze společnosti Finanční poradenství s.r.o. byla projednána možnost získání
dotace na zateplení spojené s výměnou oken v prostorách oční ambulance a oční optiky v Benátkách nad
Jizerou. Na objekt bude muset být zpracován energetický audit.
 City park – na výstavbu tohoto projektu podalo město druhou, aktualizovanou žádost o přidělení dotace. Dle
posledních zpráv byla první žádost navržena k vyjmutí ze zásobníku žádostí a dále bude posuzována
v dohadovacím řízení a eventuelně doporučena k financování.
 Výstavba II. etapy projektu tzv. „Bezpečnostní systém cyklostezek“ – v současné době probíhají jednání
s majiteli pozemků dotčených trasou tohoto projektu tj, se společností Tyrolit a hlavním městem Praha.
Majitelé společnosti Tyrolit se k nabídce na odkoupení pozemků prozatím nevyjádřili a primátor hlavního
města Prahy přislíbil kladné stanovisko.
 Rekonstrukce ulic U Školy a Červíčkova – ohledně plánované rekonstrukce těchto ulic bylo jednáno se
společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ve věci rekonstrukce vodovodního řadu a domovních
vodovodních přípojek a zaústění dešťových svodů z jednotlivých nemovitostí do kanalizace. Uvedená
společnost provedla v těchto ulicích kamerové zkoušky vodovodních rozvodů.
 Regenerace sídliště – v lokalitě sídliště byly taktéž společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
provedeny kamerové zkoušky kanalizace. V současné době bylo vydáno stavební povolení k této akci a měla
by být podána žádost o dotaci na tento projekt.
 Měla by být zvažována realizace rekonstrukce tribuny na letním stadionu, dále rekonstrukce ploch v tenisové
hale a řešení tribuny na zimním stadionu, kde by měla být vybudována místa k sezení.
 Město obdrželo dotaci na vybudování varovného protipovodňového systému. Následně proběhlo zasedání
výběrové komise na jeho dodavatele. Na základě sdělení projektanta budou muset být některé nabídky
doplněny. Další zasedání komise bylo stanoveno na 12.02.2013.
 Jak již bylo zmíněno na minulém zasedání Zastupitelstva města, byla podána žádost o dotaci na projekt
„Revitalizace slepého ramene Jizery“. Na tento projekt lze získat dotaci ve výši 90 – 95 % celkových
finančních nákladů.
 V letošním roce by měl být připraven projekt na opravu cesty tzv. „hlavňáku“ (cesta ze Soumarovy ulice
k zámku).
Uskutečněná jednání:
 Bylo uskutečněno jednání s panem Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmana Středočeského kraje, ve věci
úhrady nákladů za vícepráce na přeložku obrubníků v ulici Soumarova, dále ve věci řešení smluv na akce
"II/272 Benátky nad Jizerou - Zdětín" a "II/610 Tuřice - Kbel" (město by v rámci těchto akcí bylo ochotno
zaplatit průtah městem) a ve věci výstavby sestupné komunikace. Taktéž byla řešena otázka sportu a
financování mládeže. Na toto téma bude ještě jednáno s panem JUDr. Miroslavem Janstou.
 Na základě účasti na semináři k tématu tzv. Integrovaného systému nakládání s odpady – ISNO, který se
uskutečnil dne 24.01.2013 v Praze na Krajském úřadě a na základě dalšího jednání k tomuto tématu, které bylo
uskutečněno dne 04.02.2013 byly podány aktuální informace k této problematice.
 Proběhlo jednání se společností AVE CZ – odpadové hospodářství s.r.o. ve věci zahájení zkušebního sběru a
následného odvozu biologického odpadu rostlinného původu (umístění speciálních popelnic u domů,
popřípadě umístění kontejnerů v některých částech města). Ze strany společnosti AVE bude předložen návrh
na realizaci tohoto projektu s tím, že tento návrh bude předložen k projednání Komisi místního hospodářství,
podnikání a životního prostředí, dále Radě města a následně Zastupitelstvu města.
 Jednání ve věci spolupráce s Městskou policií Mladá Boleslav byla ukončena. Spolupráce na základě
uskutečněných jednání uzavřena nebude. Dne 31.01.2013 proběhlo zasedání Komise pro dopravu
a bezpečnost, kde byly projednány nabídky bezpečnostních agentur. Komise uzavření s těmito agenturami
nedoporučuje. Lze zvažovat následující možnosti - zda město vstoupí do jednání s představiteli měst Milovice
a Lysá nad Labem, ve kterých již Městská policie funguje, o možnosti spolupráce na základě veřejnoprávní
smlouvy nebo vstoupit do jednání se zástupci okolních vesnic o možnosti příspěvku na Městskou policii, která
by se zřídila v Benátkách nad Jizerou a do těchto obcí by podle dohody zajížděla.
 Proběhlo jednání s ředitelem Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi ohledně možnosti zakoupení 3
nových přístrojů do oční ambulance v Benátkách nad Jizerou za cenu ve výši cca 55.000,- Kč. Tato možnost
byla ze strany ředitele nemocnice kladně přijata. Taktéž bude požadováno, aby služby očních lékařů
v Benátkách byly četnější.
 Proběhlo jednání s panem Swarovskim a dalšími zástupci společnosti Tyrolit ohledně současné situace a
záměrech uvedené společnosti. V současné době chce společnost Tyrolit ve svém areálu vybudovat nový
sklad. Na základě tohoto jednání byla Radou města jmenována expertní skupina ve složení: Jaroslav Král,
Marek Mařík, Karel Dvořák, Ing. arch. Jan Foit, Miroslav Kochman, Antonín Soumar a zástupce občanského
sdružení „Benátky sobě“, která se dne 31.01.2013 zúčastnila dalšího jednání se zástupci společnosti Tyrolit
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ohledně výše uvedeného záměru (výstavba nového skladu v areálu této společnosti). Na tomto jednání byla
předložena prezentace projektu a celý záměr byl podrobně projednán. Bylo domluveno, že dalších jednání se
zúčastní pouze kompetentní osoby s tím, že zástupce občanského sdružení „Benátky sobě“ bude o všech těchto
jednáních informován.
5) Zpráva místostarosty
Informace:
 Územní plán - dne 27.02.2013 se uskuteční k tvorbě konceptu územního plánu pracovní schůzka
s projektantem a odbornou skupinou města. Nový územní plán města by měl být schválen v tomto roce.
 Propagační projekt "Mladoboleslavsko - nejen brána do Českého ráje". Jedná se o velký propagační projekt
regionu Mladoboleslavsko, který je financován Evropskou unií a na kterém spolupracuje Informační centrum v
Mladé Boleslavi společně s městy tohoto regionu. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny různé druhy
propagačních materiálů o regionu Mladoboleslavsko, jako jsou DVD, mapy, internetové stránky regionu,
publikace, které zainteresovaná města obdrží. Rada města Mladá Boleslav schválila výsledek výběrového
řízení pro tento projekt. Vítězem tohoto výběrového řízení se stala firma ADJUST ART, spol. s r.o. Město se
na tomto projektu podílí částkou 25.000,- Kč. Celková cena tohoto projektu je cca 3,8 mil. Kč
 V současné době zveřejnilo město Benátky nad Jizerou na svých úředních deskách a v únorovém čísle
Zpravodaje Benátecka nabídku na pronájem dvou městských bytových jednotek na Husově náměstí a dále
nabídku na obsazení městského podporovaného bytu na náměstí 17. listopadu.
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
Informace:
 Město obdrželo dotaci na čistící vůz pro Technické služby města. Na dodavatele vozu bude vypsáno výběrové
řízení.
 Předkládá přehled nákladů za svoz tříděného odpadu za rok 2012.
 Stav výše úroků k 31.12.2012 od J&T Banky se pohyboval ve výši cca 250 tis. Kč.
 Byla ohlášena kontrola z Finančního úřadu v Mladé Boleslavi na kontrolu dotací na volby a na projekt
„Revitalizace zámeckého parku“ a dále byl ohlášen audit projektu „In-line stezka a cyklostezka BenátkyZdětín“, který provede firma KMPG Praha.
 Informuje o výsledcích kontroly činnosti stavebního úřadu. Kontrola neshledala vážnější pochybení.
7) Majetkové a organizační záležitosti
Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou s omezeným
rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
1/1Z/2013 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 46/2Z/2009, 113/5Z/2010, 61/2Z/2011, 126/6Z/2011, 66/3Z/2012, 79/4Z/2012,
87/4Z/2012, 102-120/5Z/2012
3. revokuje
usnesení číslo 88/3Z/2011 - doplňuje se bod č. 6 následně:
Zastupitelstvo města v rámci mimosoudního vyrovnání mezi panem xxxxxxxx a paní xxxxxxxx souhlasí s
poskytnutím bytové jednotky č. 12, o velikosti 2+1 (97,70 m2), na adrese Husovo náměstí 39, Benátky nad
Jizerou paní xxxxxxxxx (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 31.3.2013
Z: RNDr. Pavel Štifter
2/1Z/2013 Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou 1.-12.2012
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za 1.- 12. měsíc roku 2012
3/1Z/2013 Pohledávky Města Benátky nad Jizerou k 31.12.2012
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou k 31.12.2012 a předloženou informaci o odpisu
nedobytných pohledávek u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů v celkové výši 595,- Kč z důvodu úmrtí jednoho poplatníka s tím, že

-3-

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města

07.02.2013

požaduje vždy na konci roku předkládat rozdíl výše pohledávek mezi začátkem a koncem roku (souhlasilo 20
přítomných zastupitelů)
4/1Z/2013 Účast Města Benátky nad Jizerou na dražebním jednání - nemovitosti v k.ú. Staré Benátky
ZM
1. projednalo
předložený návrh na účast Města Benátky nad Jizerou na dražebním jednání dne 14.02.2013, jehož předmětem
je dražba nemovitostí v k.ú. Staré Benátky a to:
- stavebního pozemku č. 1055 o výměře 1.165 m2, pozemku č. 113/3 o výměře 877 m2, pozemku č. 133/4 o
výměře 1.315 m2, pozemku č. 113/30 o výměře 889 m2 a budovy č.p. 655, umístěné na pozemku st. p. č. 1055.
Rada města svým usnesením číslo 38/1R/2013 souhlasí s předloženým návrhem a doporučuje tento návrh
Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s nabytím nemovitostí - stavebního pozemku č. 1055 o výměře 1.165 m2, pozemku č. 113/3 o výměře 877 m2,
pozemku č. 133/4 o výměře 1.315 m2, pozemku č. 113/30 o výměře 889 m2 a budovy č.p. 655, umístěné na
pozemku st. p. č. 1055 vše v k.ú. Staré Benátky do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou za cenu nejvýše
6.000.000,- Kč (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Jaroslav Král
5/1Z/2013 Schválení projektové dokumentace "Regenerace sídliště Na Burze Benátky nad Jizerou"
ZM
1. projednala
předloženou projektovou dokumentaci k projektu "Regenerace sídliště Na Burze Benátky nad Jizerou"
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého byla v loňském roce zahájena projekční
příprava "Regenerace sídliště Na Burze Benátky nad Jizerou". Nyní se projekční práce dokončují a stav je
projednán se všemi dotčenými orgány a jejich připomínky jsou do projektu zapracovány. Projekt byl také
předložen veřejnosti a připomínky občanů sídliště byly zapracovány. Dále byla ještě povedena anketa mezi
obyvateli sídliště, jejíž výsledky byly do projektu rovněž zapracovány. V únoru letošního roku bude možné
podávat žádosti o dotaci na realizaci projektu a v rámci dokladů k podání žádosti je nutné doložit souhlas
zastupitelstva města s tímto projektem
3. schvaluje
projekt Regenerace sídliště Na Burze v Benátkách nad Jizerou, podání žádosti o dotaci na I. etapu projektu
a finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 % z celkových uznatelných nákladů (souhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
Termín: ihned
Z: Ing. Alena Kratochvílová
6/1Z/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 825/1 a č. 778/1 v k.ú. Nové Benátky (kabelové vedení
NN) - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 825/1 a č. 778/1 v k.ú. Nové
Benátky na akci "Benátky n/Jiz. Ul. Kordinů kNN pro 2RD"
2. souhlasí
s předloženým návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku č. 825/1 a č. 778/1 v k.ú. Nové Benátky na akci "Benátky n/Jiz. Ul. Kordinů kNN pro
2RD" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2013
Z: Marek Mařík
7/1Z/2013 Volby přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi na volební období 2013 - 2017 - Okresní soud
v Mladé Boleslavi
ZM
1. projednalo
žádost Okresního soudu v Mladé Boleslavi na projednání volby přísedících Okresního soudu v Mladé
Boleslavi pro období 2013 - 2017
2. odkládá
jmenování přísedícího příp. přísedících Okresního soudu v Mladé Boleslavi na příští zasedání Zastupitelstva
města (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
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8/1Z/2013 Vyúčtování 2. částky dotace z FPSŽ za rok 2012 - BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou, SK Kopaná
Karbo Benátky; vyúčtování 3. částky dotace z FPSŽ za rok 2012 - VK Karbo Benátky; vyúčtování dotace z FPSŽ za
rok 2012 - Klub sportovního bruslení Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
a. předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života BK 1973
DELTACAR Benátky nad Jizerou ve výši 150.000,- Kč za rok 2012
b. předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života SK Kopaná Karbo
Benátky ve výši 200.000,- Kč za rok 2012
c. předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve
výši 600.000,- Kč za rok 2012
d. předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory společenského života Klubu sportovního bruslení
Benátky nad Jizerou ve výši 100.000,- Kč za rok 2012
2. schvaluje
a. předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života BK 1973
DELTACAR Benátky nad Jizerou ve výši 150.000,- Kč za rok 2012 (souhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
T: 28.2.2013
Z: Jana Košťálová
b. předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory společenského života SK Kopaná Karbo
Benátky ve výši 200.000,- Kč za rok 2012 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2013
Z: Jana Košťálová
c. předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve
výši 600.000,- Kč za rok 2012 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2013
Z: Jana Košťálová
d. předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory společenského života Klubu sportovního bruslení
Benátky nad Jizerou ve výši 100.000,- Kč za rok 2012 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 28.2.2013
Z: Jana Košťálová
9/1Z/2013 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Komise pro dopravu a bezpečnost
ZM
1. bere na vědomí
zápis č. 1/2013 ze zasedání Komise pro dopravu a bezpečnost konaného dne 31.01.2013
10/1Z/2013 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2013 - ochotnický divadelní soubor Bazilišek
benátský
ZM
1. projednalo
žádost ochotnického divadelního souboru Bazilišek benátský o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
45.000,- Kč na činnost souboru v roce 2013. Rada města svým usnesením číslo 34/1R/2013 souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku a doporučuje poskytnutí tohoto příspěvku Zastupitelstvu města ke
schválení
2. souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 45.000,- Kč TJ Sokol Benátky nad Jizerou na činnost
ochotnického divadelního souboru Bazilišek benátský v rámci rozpočtu na rok 2013 (souhlasilo 18 přítomných
zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.3.2013
Z: Jana Košťálová
11/1Z/2013 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Muzea Benátky na rok 2013 - Muzeum
Mladoboleslavska
ZM
1. projednalo
žádost pana PhDr. Luďka Beneše, ředitele Muzea Mladoboleslavska, o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 200.000,- Kč, formou vrácení nájemného, na činnost Muzea Benátky v roce 2013 s tím, že uvedený
příspěvek bude použit na přípravu závěrečné části stálé expozice věnované dějinám zámku a panství Nové
Benátky. Rada města svým usnesením číslo 36/1R/2013 postupuje tuto žádost Zastupitelstvu města k
projednání
2. nesouhlasí
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s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč, formou vrácení nájemného, Muzeu
Mladoboleslavska, na činnost Muzea Benátky v roce 2013 s tím, že Město Benátky nad Jizerou uhradí náklady
na novou expozici na základě předloženého rozpočtu na tento projekt (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 31.3.2013
Z: Jana Košťálová
12/1Z/2013 Závěrečná zpráva o realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za rok 2012 - Semiramis
o.s.
ZM
1. bere na vědomí
předloženou závěrečnou zprávu Občanského sdružení Semiramis o realizaci protidrogového projektu "Terénní
program Benátky nad Jizerou" za období od 1. ledna do 31. prosince roku 2012
13/1Z/2013 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
zápis č. 1/2013 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 06.02.2013
14/1Z/2013 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2013 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 07.02.2013
2. souhlasí
na základě doporučení Finančního výboru se stanovením 30 % ze schválené dotace z Fondu podpory
společenského života pro rok 2013 pro rozvoj a sportovní aktivity pro mládež jednotlivých klubů (souhlasilo
20 přítomných radních)
3. souhlasí
na základě návrhu Finančního výboru s vytvořením obdobného fondu pro kulturu jako je Fond podpory
společenského života s tím, že budou stanovena jasná kritéria pro poskytování dotací a objem finančních
prostředků pro daný rok
4. pověřuje
Komisi pro kulturu a památky předložením návrhu výše uvedeného fondu (souhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
T: 30.6.2013
Z: Marie Khýnová
15/1Z/2013 Cenová nabídka na koupi 3 přístrojů do ordinace očních lékařů na adrese tř. Osvobozených politických
vězňů 407, Benátky nad Jizerou - Hoya Lens CZ, a.s.
ZM
1. projednala
předložený návrh na koupi přístroje PROJEKČNÍ OPTOTYP POTEC za cenu ve výši 34.500,- Kč s DPH,
sadu brýlových skel TL-S30 za cenu ve výši 16.100,- Kč s DPH a refrakčních obrub Inami za cenu ve výši
4.025,- Kč s DPH do ordinace očních lékařů na adrese třída Osvobozených politických vězňů 407, Benátky
nad Jizerou, prostřednictvím společnosti Hoya Lens CZ, a.s., Turnov
2. souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy na koupi přístroje PROJEKČNÍ OPTOTYP POTEC za cenu ve výši 34.500,- Kč
s DPH, sadu brýlových skel TL-S30 za cenu ve výši 16.100,- Kč s DPH a refrakčních obrub Inami za cenu ve
výši 4.025,- Kč s DPH do ordinace očních lékařů na adrese třída Osvobozených politických vězňů 407,
Benátky nad Jizerou, prostřednictvím společnosti Hoya Lens CZ, a.s., se sídlem Bezručova 800, 511 01
Turnov
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.3.2013
Z: Jaroslav Král
8) Interpelace zastupitelů
Jan Dibitanzl
 Děkuje za schválení poskytnutí finančního příspěvku pro ochotnický divadelní soubor Bazilišek benátský.
V příštím týdnu se uskuteční jednání s paní Renatou Drössler ohledně další spolupráce s tímto divadelním
souborem. Spolek taktéž chystá novou divadelní hru.
Mgr. Vladimír Němeček
 Upozorňuje, že na internetových stránkách města je ještě původní projekt k rekonstrukci ulice Mladská.
V nově zpracovaném projektu je chodník pro pěší pouze na jedné straně ulice a nejsou zde zakomponovány

-6-

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města

07.02.2013

přechody pro chodce. Dále upozorňuje na nutnost, řešit v této ulici nějakým způsobem zpomalení automobilů.
Stále zde někteří řidiči překračují povolenou rychlost.
J. Král – do stávající projektové dokumentace lze přechody pro chodce doplnit. Zpomalení automobilů bude zřejmě
řešeno zpomalovacím prahem.
9) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
 Dotazuje se, zda je již připravováno nějaké řešení parkování před bytovým domem čp. 536 v ulici Dražická
naproti hřbitovu. Výjezd z přilehlých ulic je vzhledem k nevhodnému parkování automobilů značně
nebezpečný. V této ulici je také přechod pro chodce, kde je situace často také nepřehledná.
J. Král – v této záležitosti je jednáno s panem Jarušem, domovním důvěrníkem tohoto domu. Město již několikrát
upozorňovalo na tuto situaci s tím, že by mělo být uvažováno, aby nájemníci tohoto domu vybudovali stání pro své
automobily za domem. Další jednání budou nadále probíhat.
 Dotazuje se, zda lze posunout lampu veřejného osvětlení v ulici Soumarova, která je v současné době uprostřed
chodníku a taktéž dopravní značka na druhé straně ulice, která je rovněž nevhodně umístěna.
J. Král – umístění lampy VO a značky bylo způsobeno změnou projektu v důsledku zjištění, že Soumarova ulice by
nebyla bezpečná pro pěší. Proto byla realizována přeložka obrubníků tak, aby v některých částech této ulice byly
dodělány chybějící chodníky. Z tohoto důvodu je tamto lampa VO a značka umístěna uprostřed chodníku, na jaře bude
sjednána náprava.
Milan Kopal
 Připojuje se k panu Bendovi ve věci nevhodného parkování před bytovým domem čp. 536 v ulici Dražická.
M. Mařík – jak již bylo několikrát řečeno, tato záležitost není v kompetenci města, ale Policie ČR.
 Dále upozorňuje, že není dodržováno nařízení o zákazu parkování kamionů ve městě ve stanovených hodinách.
J. Král – taktéž je tato záležitost v kompetenci Policie ČR. Všechny výše uvedené připomínky budou předány panu
npor. Bc. Josefu Vaňouskovi, vedoucímu oddělení Policie ČR v Benátkách nad Jizerou.
10) Různé, závěr
Na závěr pan starosta poděkoval všem za připomínky a ukončil jednání.
Jednání ukončeno v 19:10 hodin.
Zapsala: Lucie Součková

Václav Klomínek
ověřovatel

Jiří Lhoťan
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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