3. veřejné zasedání Zastupitelstva města

06.09.2012

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.
Zápis
3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 06.09.2012 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
Třetí veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2012 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 MUDr. Tomáš Závora a Ing. Zdeněk
Plachý.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Mgr. Lukáš Nachtmann a 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 53/3Z/2012.
4) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce ukončené a probíhající:
 Rekonstrukce ulic v Obodři – byla dokončena rekonstrukce ulice Wolkerova, která již byla
i zkolaudována. Taktéž jsou dokončeny rekonstrukce ulic Obodřecká a V Zahradách, které budou
zkolaudovány v nejbližších dnech. V současné době probíhají jednání s Mgr. Irenou Benkovou,
ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech, ohledně navýšení částky za
archeologický dozor v rámci rekonstrukce těchto ulic. Na jednání, uskutečněném dne 28.08.2012, bylo
za účasti vedení města, pí Benkové, zástupce společnosti Strabag, pana Svobody, a technického dozoru
domluveno, že bude stanovena výše skutečně účelně vynaložených prostředků na archeologický dozor
s tím, že tuto částku město zaplatí.
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Rekonstrukce ulice Soumarova – v rámci rekonstrukce této ulice byla vydána čtyři stavební povolení a
to stavební povolení na výměnu vodovodního řadu, stavební povolení na dokompletování kanalizace u
pěti domů, stavební povolení na rekonstrukci mostku a stavební povolení na samotnou rekonstrukci
komunikace a veřejného osvětlení. V současné době je dokončena výměna vodovodního řadu a
dostavba kanalizace. Firmou Strabag a.s., která je zhotovitelem rekonstrukce, byly zahájeny stavební
práce na rekonstrukci povrchu. Investorem celé akce je Středočeský kraj. Předpokládané ukončení této
akce je do 20.12.2012. Objízdná trasa byla stanovena přes obce Sedlec a Zdětín. Jiné objízdné trasy
např. po polních cestách nejsou technicky možné. Město se snaží vytvořit přístupovou cestu do Benátek
nad Jizerou II přes železniční most kolem areálu společnosti Korund. Tato cesta bude zpevněna a
osvětlena, aby byl zajištěn bezpečný pohyb pěších i cyklistů.
V nejbližších dnech budou zahájeny práce na výstavbě I. etapy projektu „Podpora cyklodopravy
v Benátkách nad Jizerou“. Zhotovitelem bude firma Strabag a.s. Praha, která zvítězila ve výběrovém
řízení na dodavatele této stavby.
Probíhají přípravné práce pro zahájení akce „Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy“.
Zhotovitelem je na základě výběrového řízení firma Strabag, a.s. Praha. V souvislosti s uvedenou akcí
proběhlo také výběrové řízení na zhotovitele výstavby vodovodu v ulici Pod Brdy. Zhotovitelem je
firma GEMA MB s.r.o., která v tomto výběrovém řízení zvítězila.
Rekonstrukce ulice Mladská – připravená projektová dokumentace na rekonstrukci této ulice bude
muset být na základě nesouhlasu p. Límana s prodejem svých pozemků do vlastnictví Města Benátky
nad Jizerou předělána.
Na hřbitově v Benátkách nad Jizerou I, v ulici Dražická, bude v nejbližší době realizováno zpevnění
hlavní cesty, které by mělo být dokončeno do Památky zesnulých. Plánovaná výstavba toalet na tomto
hřbitově realizována nebude z důvodu nákladného napojení na kanalizační řad.
Na objektu školní jídelny ZŠ Pražská byla provedena výměna oken a oprava střechy. Dále byly
dokončeny stavební práce na nové fasádě tohoto objektu a v areálu ZŠ Pražská bylo taktéž
zrekonstruováno stávající víceúčelové hřiště (rozšíření plochy, položení nového povrchu a výměna
oplocení).
V současné době probíhají stavební práce na opravě fasády na objektu MŠ Růženka. Je dokončena čelní
strana tohoto objektu včetně výměny oken. Některé části fasády budou dokončovány v průběhu měsíce
září. Do konce měsíce září by měla být tato akce kompletně dokončena.
V MŠ Poupátko proběhla za cca 1 mil Kč rekonstrukce čtyř sociálních zařízení jednotlivých tříd.
Dne 20.08.2012 proběhlo výběrové řízení na akci "Rekonstrukce plochy u zámku a budovy čp. 172 pro
potřeby ZŠ Husovo nám. v Benátkách nad Jizerou". Zhotovitelem bude firma Sdružení "Benátky Rekonstrukce pro potřeby ZŠ" (jedná se o sdružení firmy SYNER s.r.o. a firmy Okrasné zahrady
a arboristika, s.r.o.), která v tomto výběrovém řízení zvítězila. V nejbližších dnech budou stavební práce
zahájeny. Dojde k rekonstrukci objektů a jejich okolí. Celý prostor by po dokončení rekonstrukce měl
sloužit pro potřeby ZŠ Husovo náměstí.
Dne 27.06.2012 bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště na Náměstí 17. listopadu.
V současné době byla dokončena jednání o převodu prostor bývalého Finančního úřadu. Na dnešním
zasedání by měl být schválen bezúplatný převod těchto prostor do majetku Města Benátky nad Jizerou.
Ihned po podpisu smlouvy budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci těchto prostor.
V současné době probíhají stavební práce na výměně střešního pláště nad společenským sálem Záložna
a bytovými jednotkami na adrese Husovo náměstí 39. Současně také probíhá výměna stoupaček ve
všech bytových jednotkách.
Protipovodňová opatření – tento projekt je realizován Ministerstvem zemědělství prostřednictvím
společnosti Povodí Labe, s.p. V rámci tohoto projektu jsou budovány protipovodňové hráze, došlo
k vybagrování koryta řeky Jizery a taktéž je plánována výstavba montované protipovodňové zdi.
V současné době pokračují práce na zhotovení projektové dokumentace k výstavbě krytého plaveckého
bazénu. Projektantem byla předložena studie předpokládaných nákladů na výstavbu a provoz bazénu.
City park – projektová dokumentace k výstavbě „City parku“ je dokončena. Na tento projekt již bylo
vydáno stavební povolení, ale prozatím se nepodařilo získat dotaci. Z tohoto důvodu budou některé
parametry v žádosti o dotaci na tento projekt změněny a žádost bude podána znovu. Pokud by se dotaci
získat nepodařilo, byla by akce rozdělena do několika fází.
V příštím roce bude zahájena přístavba objektu Polikliniky.
Město získalo dotaci na vybudování varovného protipovodňového systému. Na dodavatele bude
vypsáno výběrové řízení.
Na základě stížnosti některých občanů z ulice Pod Remízkem na padající kamení z přilehlé skalní stěny
k jejich domům, byla vypracována projektová dokumentace na zajištění tohoto skalního masivu a
v nejbližší době bude podána žádost o dotaci na tuto akci.
Dále se ve spolupráci se starosty okolních obcí řeší možnost založení nové místní akční skupiny,
v rámci které by bylo možné získat dotace na různé projekty.
Vedení města jedná s vedením Magistrátu města Mladá Boleslav o možnosti spolupráce mezi Městskou
policií Mladá Boleslav a naším městem.
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Dopravní obslužnost – podává informace o současném stavu dopravní obslužnosti v souvislosti
s rostoucími cenami pohonných hmot a tím souvisejících rostoucích cen dopravců. Město učiní taková
opatření, aby dopravní obslužnost byla zachována.
 Informuje o schváleném zákonu o rozpočtovém určení daní a o současné výši příjmů ze skládky.
Kulturní a jiné společenské akce:
 Dne 01.09.2012 byl uskutečněn další ročník kulturní akce „Zámecké slavnosti“
 Byla podána zpráva ze služební cesty z partnerského města Rossdorf, která byla uskutečněna v rámci
akce „Ortskernfest 2012“ ve dnech 16. – 20.08.2012.
 Dne 29.09.2012 je plánována akce „Burčákové posezení“.
 Ve dnech 02. – 03.11.2012 proběhne 51. ročník přehlídky amatérských filmů „Benátky filmových
amatérů 2012“.
 Dne 01.01.2013 bude uskutečněn na zámeckém nádvoří tradiční „Novoroční ohňostroj“.
 Dne 12.09.2012 bude od 17:00 hodin ve společenském sále Záložna uskutečněno veřejné projednání
záměru společnosti Carborundum Electrite a.s. „Výroba porézních kotoučů“ pomocí naftalenu.
5) Zpráva místostarosty
Informace:
 Územní plán – proběhlo veřejné projednání konceptu Územního plánu, na kterém byli účastníci vyzváni
k připomínkám. Vznesené připomínky byly shromážděny a v současné době probíhá jejich
vyhodnocování. Jakmile budou všechny připomínky vyhodnoceny a zakomponovány do konceptu ÚP,
bude připravena zpráva, která bude předložena Zastupitelstvu města k projednání a případnému
schválení.
 Propagace města – v současné době byly ve spolupráci se studiem Winter zahájeny práce na výrobě
stolních kalendářů s fotografiemi města.
 V rámci propagace města bude taktéž rozšířena tzv. „Benátecká knihovnička“ o publikaci statí pana
učitele Jiřího Antoše (články o Benátkách). Na jejím vydání se stále pracuje.
 Také v tomto roce je město zapojeno do Programu regenerace městských památkových zón. V rámci
tohoto programu budou probíhat práce na restaurování kamenných gotických prvků uvnitř kostela
Narození Panny Marie. Byla podepsána smlouva s firmou L.Hainz spol. s r.o. na opravu zvonů v tomto
kostele.
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
Informace:
 Opětovně byla vypsána veřejná nabídka na prodej pozemku č. 884/1 o výměre 45 m2 v ulici Podolecká.
Zájemci mohou své nabídky podávat do 31.10.2012.
 Informuje o průběhu kontroly z Nejvyššího kontrolního úřadu dvou dotačních akcí „Revitalizace
Husova náměstí“ a „1. Základní škola v Benátkách nad Jizerou - rozšíření kapacity a modernizace“.
K zaslanému protokolu o výsledcích kontroly o zjištěných nedostatcích bylo podáno odvolání.
 Do výběrového řízení na obsazení dočasně uvolněného pracovního místa „kulturní referent a sekretářka
Městského úřadu Benátky nad Jizerou“ podalo přihlášku 26 zájemců. Z celkového počtu bylo 13
zájemců pozváno k výběrovému řízení. Komisí byla na toto pracovní místo vybrána paní Dana
Drábková.
7) Majetkové a organizační záležitosti
53/3Z/2012 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednalo
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 32/2Z/2011, 103/4Z/2011, 18/1Z/2012, 25-42/2Z/2012, 45-48/2Z/2012,
50/2Z/2012 a 52/2Z/2012
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 31/1Z/2009 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 88/3Z/2011 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 132/6Z/2011 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 138/6Z/2011 T: 31.12.2012
4. revokuje
usnesení číslo 9/1Z/2012 - doplňuje se bod č. 3 následně:
Zastupitelstvo města souhlasí na základě souhlasu společnosti VTOS, s.r.o., se sídlem Laurinova 293,
Mladá Boleslav, s prodejem pozemku č. 1279/2 o výměře 164 m2 v k.ú. Zdětín za cenu ve výši 500,Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 31.10.2012
Z: Marek Mařík
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54/3Z/2012 Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou 1.-7.2012
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za 1. - 7. měsíc roku 2012
55/3Z/2012 Plnění rozpočtu příspěvkových organizací Města Benátky nad Jizerou 1.-6.2012
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu příspěvkových organizací Města Benátky nad Jizerou 1.- 6. měsíc
roku 2012
56/3Z/2012 Rozpočtové opatření č. 2/2012
ZM
1. projednalo
návrh rozpočtového opatření č. 2/2012 Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo
341/13R/2012 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke
schválení
2. souhlasí
s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2012 Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
57/3Z/2012 Pohledávky Města Benátky nad Jizerou
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou za rok 2012
58/3Z/2012 Vyúčtování 1. částky dotace z FPSŽ za rok 2012 - HC Benátky nad Jizerou, SK Kopaná Karbo
Benátky, BK 1973 DELTACAR Benátky a vyúčtování 2. částky dotace z FPSŽ za rok 2012 - VK Karbo
Benátky
ZM
1. projednalo
a. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC Benátky
nad Jizerou ve výši 800.000,- Kč za rok 2012. Rada města svým usnesením číslo
288/11R/2012 postupuje toto vyúčtování Finančnímu výboru a Kontrolnímu výboru k
projednání a Zastupitelstvu města ke schválení
b. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života SK Kopaná
Karbo Benátky ve výši 200.000,- Kč za rok 2012. Rada města svým usnesením číslo
322/12R/2012 postupuje toto vyúčtování Finančnímu výboru a Kontrolnímu výboru k
projednání a Zastupitelstvu města ke schválení
c. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života BK 1973
DELTACAR Benátky ve výši 150.000,- Kč za rok 2012. Rada města svým usnesením číslo
349/13R/2012 postupuje toto vyúčtování Finančnímu výboru a Kontrolnímu výboru k
projednání a Zastupitelstvu města ke schválení
d. předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo
Benátky ve výši 600.000,- Kč za rok 2012
Finanční a Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města schválit výše uvedeným klubům
poskytnutí další výši zálohy dle smluvních podmínek
2.

souhlasí
a. s předloženým vyúčtováním 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života HC
Benátky nad Jizerou ve výši 800.000,- Kč za rok 2012 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Jana Košťálová
b. s předloženým vyúčtováním 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života SK
Kopaná Karbo Benátky ve výši 200.000,- Kč za rok 2012 (souhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Jana Košťálová
c. s předloženým vyúčtováním 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života BK 1973
DELTACAR Benátky ve výši 150.000,- Kč za rok 2012 (souhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Jana Košťálová
d. s předloženým vyúčtováním 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života VK
Karbo Benátky ve výši 600.000,- Kč za rok 2012 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
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Z: Jana Košťálová

T: 30.9.2012

59/3Z/2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezplatném převodu vlastnictví "1/5 budovy, Husovo náměstí 39" Česká republika - Generální finanční ředitelství
ZM
1. schvaluje
bezúplatný převod 1/5 budovy č.p. 39 na Husovo nám. na pozemku p.č. st. 85/1 a 1/5 pozemku p.č. st.
85/1 v obci Benátky nad Jizerou a k.ú. Nové Benátky z důvodu veřejného zájmu a dále z důvodu
hospodárnějšího naložení s věcí, neboť náklady na údržbu prázdného objektu jsou neekonomické,
neúčelné a další péče o objekt znamená pro stát zátěž do vlastnictví města Benátky nad Jizerou ve
smyslu dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví 1/5 budovy č.p. 39 na Husovo nám.
na pozemku p.č. st. 85/1 a 1/5 pozemku p.č. st. 85/1 v obci Benátky nad Jizerou a k.ú. Nové Benátky s
ČR - Generálním finančním ředitelstvím včetně těchto omezujících podmínek:
Město Benátky nad Jizerou se zavazuje, pro naplnění důvodů bezúplatného převodu ve veřejném zájmu,
vlastnit a užívat převedené nemovitosti po dobu nejméně 10 let, počítáno ode dne nabytí právních
účinků vkladu do katastru nemovitostí na základě této smlouvy, pro činnost Základní umělecké školy v
Benátkách nad Jizerou, Základní školy Benátky nad Jizerou a Kulturně vzdělávacího centra pro
společenské, kulturní a vzdělávací akce. Město Benátky nad Jizerou se dále zavazuje po stejnou dobu
10 let touto smlouvou převedené nemovitosti nepoužívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům,
ani je za tímto účelem nepronajímat, a ani je nebo jejich část nepřevést na třetí osobu. Po dobu nejméně
10 let, počítáno ode dne nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí na základě této
smlouvy, se město Benátky nad Jizerou zavazuje poskytnout České republice - Generálnímu
finančnímu ředitelství nezbytnou součinnost při prováděné kontrole dodržování závazků města Benátky
nad Jizerou uvedených v tomto článku smlouvy, a to zejména umožnit vstup do převáděné nemovitosti
2. Město Benátky nad Jizerou se zavazuje
a. v případě nesplnění závazků vlastnit převedené nemovitosti a užívat je pro činnost Základní
umělecké školy v Benátkách nad Jizerou, Základní školy Benátky nad Jizerou a Kulturně
vzdělávacího centra pro společenské, kulturní a vzdělávací akce. Město Benátky nad Jizerou
po dobu nejméně 10 let, počítáno ode dne nabytí právních účinků vkladu do katastru
nemovitostí na základě této smlouvy, uhradit České republice - Generálnímu finanční
ředitelství smluvní pokutu rovnající se ceně zjištěné podle cenového předpisu platného v době
bezúplatného převodu nemovitosti na město Benátky nad Jizerou. Smluvní pokuta je splatná
na základě písemné výzvy převodce nabyvateli k zaplacení pokuty, přičemž nabyvatel je
povinen zaplatit smluvní pokutu jednorázově ve lhůtě uvedené ve výzvě na účet převodce ve
výzvě uvedený
b. v případě nesplnění závazků po stejnou dobu 10 let nepoužívat touto smlouvou převedené
nemovitosti ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani je za tímto účelem nepronajímat,
a ani je nebo jejich část nepřevést na třetí osobu, uhradit České republice - Generálnímu
finančnímu ředitelství smluvní pokutu rovnající se ceně zjištěné podle cenového předpisu
platného v době bezúplatného převodu nemovitostí na město Benátky nad Jizerou. Smluvní
pokuta je splatná na základě písemné výzvy převodce nabyvateli k zaplacení pokuty, přičemž
nabyvatel je povinen zaplatit smluvní pokutu jednorázově ve lhůtě uvedené ve výzvě na účet
převodce ve výzvě uvedený
c. že v souvislosti s chystanou rekonstrukcí předmětné budovy nebude po České republice Generálním finančním ředitelství požadovat spoluúčast na nezbytných finančních a dalších
nákladech (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
Termín: ihned
Z: Marek Mařík
60/3Z/2012 Prodej bytové jednotky Platanová 632/13, Benátky nad Jizerou - xxxxxxxxx
ZM
1. projednalo
žádost pana xxxxxxx o prodej bytové jednotky o velikosti 2+kk na adrese Platanová 632/13, Benátky
nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 284/10R/2012 souhlasí s prodejem uvedené bytové
jednotky panu xxxxxxxx a doporučuje tento prodej Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s prodejem bytové jednotky o velikosti 2+kk na adrese Platanová 632/13, Benátky nad Jizerou, panu
xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx za cenu ve výši 749.000,- Kč
3. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 19 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík

-5-

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města

06.09.2012

61/3Z/2012 Koupě pozemku č. 400/63 v k.ú. Nové Benátky a pozemku č. 784/32 v k.ú. Dražice - xxxxxxxxx
ZM
1. projednalo
předloženou nabídku pana xxxxxxxxx na uplatnění předkupního práva města na pozemek č. 400/63 v
k.ú. Nové Benátky a na pozemek č. 784/32 v k.ú. Dražice za kupní cenu uvedenou v Kupní smlouvě dle
bodu V ze dne 23.01.2007. Pan xxxxxx zároveň žádá o ponechání části pozemku č. 400/63 o výměře
cca 50 m2 ve svém vlastnictví. Rada města svým usnesením číslo 305/12R/2012 bod 4, písmeno c)
souhlasí s uplatněním předkupního práva na výše uvedené pozemky a doporučuje tuto koupi
Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
a. s uplatněním předkupního práva na pozemek č. 400/63 v k.ú. Nové Benátky a na pozemek č.
784/32 v k.ú. Dražice za kupní cenu uvedenou v Kupní smlouvě dle bodu V ze dne 23.01.2007
s tím, že od pozemku č. 400/63 bude oddělena část o výměře max. do 70 m2, která bude
ponechána ve vlastnictví pana xxxxxxxx
b. následně s prodejem pozemku č. 400/63 v k.ú. Nové Benátky a pozemku č. 784/32 v k.ú.
Dražice formou veřejné nabídky, tzv. obálkovou metodou za vyvolávací cenu ve výši 1.000,Kč/m2 (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2012
Z: Marek Mařík
3.

pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012

Z: Marek Mařík

62/3Z/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 545/2, č. 545/1, č. 543/1, č. 816/1, č. 818/2, č.
818/4 a č. 542/4 v k.ú. Nové Benátky (kabelové vedení) - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
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. 545/2, č. 545/1, č. 543/1,
č. 816/1, č. 818/2, č. 818/4 a č. 542/4 v k.ú. Nové Benátky pro akci "Benátky nad Jizerou - kNN parc. č.
542/1,2 Hozlár". Rada města svým usnesením číslo 254/10R/2012 souhlasí s uvedeným návrhem a
doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s návrhem 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. 545/2, č. 545/1, č. 543/1, č. 816/1, č. 818/2, č. 818/4 a č. 542/4 v k.ú. Nové
Benátky pro akci "Benátky nad Jizerou - kNN parc. č. 542/1,2 Hozlár" za jednorázovou finanční
náhradu ve výši 10.400,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík
63/3Z/2012 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku
č. 643 a č. 825/1 v k.ú. Nové Benátky (plynárenské zařízení) - RWE GasNet, s.r.o.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku č. 643 a č. 825/1 v k.ú. Nové Benátky pro akci "Nová plynovodní
přípojka Benátky nad Jizerou pro parc. č. 771/1 (STL 23 RD) a nová plynovodní přípojka pro parc.
778/1 (STL letní stadion-bazén)". Rada města svým usnesením číslo 299/11R/2012 souhlasí s
uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku č. 643 a č. 825/1 v k.ú. Nové Benátky pro akci "Nová plynovodní
přípojka Benátky nad Jizerou pro parc. č. 771/1 (STL 23 RD) a nová plynovodní přípojka pro parc.
778/1
(STL
letní
stadion-bazén)"
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 600,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
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T: 30.9.2012

64/3Z/2012 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku
parc. č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky a pozemku parc. č. 12/16 v k.ú. Obodř (plynárenské zařízení) - RWE GasNet,
s.r.o.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky a pozemku parc. č. 12/16 v k.ú.
Obodř pro akci "Přeložka STL plynovodního řadu a přepojení přípojky plynu, ul. Mělnická". Rada
města svým usnesením číslo 315/12R/2012 souhlasí s uvedeným návrhem smlouvy a doporučuje tento
návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí
nad Labem, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 6/1 v k.ú. Nové Benátky
a pozemku parc. č. 12/16 v k.ú. Obodř pro akci "Přeložka STL plynovodního řadu a přepojení přípojky
plynu, ul. Mělnická" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík
65/3Z/2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 771/1 v k.ú.
Nové Benátky (kabelové vedení VN a NN) a pozemku p.č. 638 v k.ú. Obodř (kabelové vedení VN) - ČEZ
Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
a. předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 771/1 v k.ú. Nové Benátky pro akci "Benátky n.Jiz.,
KVN,TS,KNN - 23RDč771/1Mesto"
b. předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene na pozemku p.č. 638 v k.ú. Obodř pro akci "Benátky n.Jiz., KVN,TS,KNN 23RDč771/1Mesto". Rada města svým usnesením číslo 343/13R/2012 souhlasí s uvedenými
návrhy smluv a doporučuje tyto návrhy Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
a. s předloženým návrhem Smlouvy o uzavření budoucí 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 p.č.
771/1 v k.ú. Nové Benátky pro akci "Benátky n.Jiz., KVN,TS,KNN - 23RDč771/1Mesto" za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 20.300,- Kč s DPH
b. s předloženým návrhem Smlouvy o uzavření budoucí 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 p.č.
771/1 v k.ú. Nové Benátky pro akci "Benátky n.Jiz., KVN,TS,KNN - 23RDč771/1Mesto" za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených smluv (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík
66/3Z/2012 Návrh na spolupráci ve věci jednání s provozovateli heren a technických sázkových zařízení v
Benátkách nad Jizerou - UNASO Sdružení zábavního průmyslu
ZM
1. projednalo
předložený návrh JUDr. Jana Šnajdra ze sdružení UNASO Sdružení zábavního průmyslu na spolupráci
ve věci jednání s provozovateli heren a technických sázkových zařízení v Benátkách nad Jizerou. Rada
města svým usnesením číslo 361/13R/2012 postupuje tento návrh Zastupitelstvu města k projednání
2. souhlasí
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s tím, že po seznámení s podklady od sdružení UNASO Sdružení zábavního průmyslu bude o výše
uvedeném návrhu spolupráce rozhodnuto na příštím zasedání (souhlasilo 18 přítomných zastupitelů, 2
se zdrželi hlasování)
T: 31.12.2012
Z: Marek Mařík
67/3Z/2012 Studie proveditelnosti "Výstavba plaveckého bazénu"
ZM
1. bere na vědomí
předloženou studii proveditelnosti na akci "Výstavba plaveckého bazénu"
68/3Z/2012 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 30. června roku 2012
69/3Z/2012 Zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. - advokátní
kancelář Hrudka & Řípa
ZM
1. schvaluje
nepeněžitý vklad města Benátky nad Jizerou, jehož předmětem jsou kanalizační stoka v ulici V
Zahrádkách, část obce Obodř, vodovodní řad a kanalizace v lokalitě 6 rodinných domů v ulici Pickova,
vše ve městě Benátky nad Jizerou tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném
společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 4124-12-2012 s tím, že částka, kterou se nepeněžitý
vklad oceňuje, činí 1.829.800,- Kč
2. souhlasí
s jeho vložením do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ 463
56 983, se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude
upsáno 1.274 kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.,
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle
stanov a s emisním kursem 1.436,20 Kč
3. pověřuje
pana Jaroslava Krále, starostu města k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření
smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vkladu, protokolu o předání a převzetí
nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti (souhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Jaroslav Král
70/3Z/2012 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na XV. všesokolský slet - TJ Sokol Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
žádost TJ Sokol Benátky nad Jizerou o poskytnutí finančního příspěvku na účast na XV. všesokolském
sletu, který se uskutečnil ve dnech 5. - 6. července 2012 v Benátkách nad Jizerou. Rada města svým
usnesením číslo 188/7R/2012 souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na výše uvedenou akci ve
výši 50.000,- Kč a doporučuje tento příspěvek Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč TJ Sokol Benátky nad Jizerou na účast na XV.
všesokolském sletu, který se uskutečnil ve dnech 5. - 6. července 2012 v Benátkách nad Jizerou
(souhlasilo 17 přítomných zastupitelů, 3 se zdrželi hlasování)
T: 30.9.2012
Z: Jana Košťálová
71/3Z/2012 Žádost o vyjádření k exekuci majetku paní xxxxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku paní xxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá paní xxxxxxx po lustraci majetku žádný
exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní
peněžní účet povinné nebyl zjištěn, povinná není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinná
nevlastní nemovitost, není zaměstnána. Povinná pobírá vdovský důchod ve výši 6.662,- Kč a sirotčí
důchod ve výši 5.783,- Kč, ze kterého nelze srážet, neboť je v nezabavitelné výši. Z těchto důvodu žádá
Radu města o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a
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jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo
330/12R/2012 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého se jedná o 3
pohledávky:
sp. zn. 080 EX 505/10 - pohledávka na nájemném ve výši 22.764,- Kč
sp. zn. 080 EX 1823/09 - pohledávky na nájemném ve výši 25.880,sp. zn. 080 EX 25/11 - pohledávka na nájemném ve výši 38.906,- Kč
Odbor SMRM-BH doporučuje trvat na provedení exekuce
nesouhlasí
se zastavením exekuce na paní xxxxxxxxx, bydlištěm xxxxxxxxxx (nesouhlasilo 20 přítomných
zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík

72/3Z/2012 Žádost o vyjádření k exekuci majetku paní xxxxxxxx a pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá
Boleslav
ZM
1. projednalo
a. žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku
xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá paní xxxxxxx žádný
exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky
města, aktivní peněžní účet povinné nebyl zjištěn, povinná není aktivním účastníkem
stavebního spoření, povinná nevlastní nemovitost, nepobírá důchod, není zaměstnána, nemá
zaevidováno motorové vozidlo. Z těchto důvodu žádá Radu města o vyjádření, zda město
souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá
b. žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxxx žádný
exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky
města, aktivní peněžní účet povinné nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem
stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost, není zaměstnán, nemá zaevidováno
motorové vozidlo. Povinný pobírá invalidní důchod ve výši 10.360, nelze srážet, předchází
srážky. Z těchto důvodu žádá Radu města o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením
exekuce, nebo nadále na exekuci trvá. Rada města svým usnesením číslo 329/12R/2012
doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, dle kterého se jedná o 3
pohledávky:
sp. zn. 080 EX 515/10 - pohledávka na nájemném ve výši 17.608,- Kč
sp. zn. 080 EX 343/11 - pohledávka na nájemném ve výši 25.348,- Kč
sp. zn. 080 EX 1759/11 - pohledávka na nájemném ve výši 14.855,- Kč
Odbor SMRM-BH doporučuje trvat na provedení exekuce
3. nesouhlasí
se zastavením exekuce na paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx a na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx
(nesouhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík
73/3Z/2012 Smlouva o budoucí smlouvě kupní na část pozemku č. 125/1 v k.ú. Staré Benátky - KORUND
BENÁTKY s.r.o.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
KORUND BENÁTKY s.r.o., jejímž předmětem je koupě části pozemku č. 125/1 o výměře cca 75 m2 v
k.ú. Staré Benátky za cenu ve výši 100,- Kč/m2
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého bude tento pozemek potřebný pro
realizaci projektu "Podpora cyklodopravy Benátky nad Jizerou". Majitel pozemku navrhuje odprodej
části pozemku 125/1 v k. Staré Benátky (viz. přílohy) za částku 100,.- Kč/m2, přičemž se jedná o cca 75
m2. Skutečná výměra bude stanovena po realizaci cyklostezky geometrickým plánem. V této fázi proto
odbor SMRM navrhuje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Náklady na zhotovení oddělovacího
geometrického plánu a náklady na převod pozemku uhradí Město Benátky nad Jizerou
3. souhlasí
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s předloženým návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností KORUND BENÁTKY s.r.o., jejímž předmětem je koupě části pozemku č. 125/1 o výměře
cca 75 m2 v k.ú. Staré Benátky za cenu ve výši 100,- Kč/m2
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Ing. Alena Kratochvílová

74/3Z/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 888/10 v k.ú. Staré Benátky (plynárenské
zařízení) - RWE GasNet, s.r.o., xxxxxxxxxx
ZM
1. projednalo
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou, společností RWE
GasNet, s.r.o. a panem xxxxxxxx, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 888/10
v k.ú. Staré Benátky pro akci "ST PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PE32"
2. souhlasí
s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou, společností RWE
GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem a panem xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 888/10 v k.ú. Staré Benátky pro akci "ST
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PE32" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík
75/3Z/2012 Zápis č. 4/2012 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 4/2012 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 03.09.2012
76/3Z/2012 Smlouva o budoucí smlouvě o nepeněžitém vkladu na akci "Benátky nad Jizerou - lokalita Pod
Brdy" - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
ZM
1. projednalo
návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o nepeněžitém vkladu mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., jejímž předmětem je vložení nepeněžitého
vkladu do majetku uvedené společnosti tj. vodovodní řad na akci "Benátky nad Jizerou - lokalita Pod
Brdy"
2. souhlasí
s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o nepeněžitém vkladu mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., jejímž předmětem je vložení nepeněžitého
vkladu do majetku uvedené společnosti tj. vodovodní řad na akci "Benátky nad Jizerou - lokalita Pod
Brdy"
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík
77/3Z/2012 Zápis č. 3/2012 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2012 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 03.09.2012
78/3Z/2012 Stanovení ceny za výkup pozemků pro realizaci projektu "Revitalizace nivy řeky Jizery v
Benátkách nad Jizerou"
ZM
1. projednalo
návrh odboru Správy majetku a rozvoje města na stanovení ceny za výkup pozemků pro realizaci
projektu "Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou" a uzavření smluv o budoucích
smlouvách kupních
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je tento projekt směřován na Operační
program životní prostředí, v rámci něhož lze žádat rovněž o 90% dotaci na výkupy pozemků do
maximální ceny znaleckého posudku, který se musí zpracovat, a to až po vydání územního rozhodnutí.
Žádost o dotaci společně s projektovou přípravou pro město zpracovává firma VRV a.s. Praha. V
současné době dobíhají komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v k.ú. Kbel. Na stav pozemků po
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schválení KPÚ je připravována žádost o územní rozhodnutí, které je podmínkou úspěšné žádosti o
dotaci. K územnímu řízení je nutné uzavřít s vlastníky smluvní vztahy (budoucí smlouvy kupní). Při
předběžné jednání se vlastníci pozemků vyjádřili souhlasně, ovšem za podmínky výkupu celých
pozemků, a nikoliv jenom pozemků pod stavbou samotnou. Předběžný znalecký posudek (model jako
by již bylo vydáno územní rozhodnutí) hovoří o 121,23 Kč/m2 za plochy přímo dotčené výstavbou
koryta a tůní. Zbytky pozemků nedotčené přímo výstavbou, použité např. k zatravnění nebo výsadbám
je oceňován jako orná půda 3,17Kč m. Při splnění těchto uvedených předpokladů doporučuje odbor
SMRM maximální cenu na 40 Kč/m2. Finanční spoluúčast města Benátky nad Jizerou na výkupy
pozemků činila 331.942 Kč. Další spoluúčast města na realizaci revitalizace je 10% z uznatelných
nákladů (cca 15-20 mil. Kč) osy 6.4. programu OPŽP a náklady neuznatelné (mobiliář, stezky apod).
Veškeré koupě pozemků budou realizovány pouze v případě přiznání dotace z příslušného dotačního
titulu, což bude také jedno z ustanovení smluv o budoucích smlouvách kupních
schvaluje
maximální cenu na výkup pozemků pro realizaci nivy řeky Jizery ve výši 40,- Kč/m2, to vše za
předpokladu přiznání dotace z programu OPŽP osy 6.4.
souhlasí
že v případě přiznání dotace programu OPŽP osy 6.4. budou do rozpočtu města připraveny dostatečné
finanční prostředky pro výkup pozemků na realizaci revitalizace nivy řeky Jizery (souhlasilo 20
přítomných zastupitelů)
T: 31.12.2012
Z: Ing. Alena Kratochvílová

8) Interpelace zastupitelů
Ing. Jiří Janda
 Pokládá za úspěch, že se městu podařilo převést do svého majetku prostory bývalého Finančního úřadu.
Ing. Jan Tichý
 Děkuje za schválení příspěvku TJ Sokol Benátky na XV. všesokolský slet.
 Doplňuje informace pana starosty o současném stavu v oblasti dopravní obslužnosti. Informuje o
jednání s panem Danielem Kučerou, dopravním ředitelem společnosti Transcentrum bus s.r.o. Mladá
Boleslav. Informace o současném stavu dopravní obslužnosti jsou také publikovány v zářijovém čísle
Zpravodaje Benátecka.
 Dotazuje se na současnou situaci ve věci přístavby protihlukové stěny v městské části Kbel.
J. Král – v současné době nejsou dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic finanční prostředky na zvýšení stávající
protihlukové stěny. Je možnost „zaslepení“ mezery mezi vyšší a nižší částí stěny (směrem do Benátek).
 V souvislosti s odložením rekonstrukce ulice Mladská se dotazuje, zda by bylo možné obnovit dopravní
značení parkovacích míst v této ulici před panelovým domem.
M. Mařík – nutnost dopravního značení na tomto parkovišti bude posouzena Technickými službami.
 Navrhuje, aby byla do příští turistické sezóny umístěna na náměstí Na Burse informační tabule, která by
informovala turisty o umístění Informačního centra a případně upozorňovala na zajímavosti ve městě a
okolí.
J. Král – výše uvedený návrh by mohl být do příští sezóny realizován.
Mgr. Lukáš Nachtmann
 Dotazuje se, v čí režii je oprava a natření autobusových zastávek.
J. Král – práce provedly Technické služby města.
Václav Klomínek
 Dotazuje se, zda je možné nějakým způsobem řešit venčení psů tj. „donutit“ majitele psů k úklidu.
J. Král – bohužel toto nelze, je to věc inteligence majitelů psů.

Jan Dibitanzl
 Navrhuje, zda by nemohl být rozšířen kamerový systém v městské části Kbel (umístění dalších kamer).
 Děkuje za schválení dalšího jednání ohledně možné změny vyhlášky města o povolení výherních
hracích přístrojů v hernách a spolupráce se sdružením UNASO.
RNDr. Milan Procházka
 Navrhuje, aby byl průběžně kontrolován stav přístupu na zámeckou věž (úklid).
9) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
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Požaduje, aby byla do relací městského rozhlasu zařazena informace o veřejném projednání záměru
společnosti Carborundum Electrite a.s. „Výroba porézních kotoučů“ a taktéž aby byly do hlášení
městského rozhlasu zařazovány pozvánky na veřejné zasedání Zastupitelstva města.
 Dotazuje se, jaké práce se provádějí v místě bývalého dřevěného mostu.
J. Král – prochází tu kabel, ten by měl být zapuštěn do Jizery.
Jan Mička
 Jako člen petičního výboru za řešení protihlukové stěny v městské části Kbel objasňuje současnou
situaci a žádá vedení města, zda by nemohlo vyvolat v této věci další jednání.
J. Král – dle posledních zpráv došlo ke změnám ve vedení společnosti Ředitelství silnic a dálnic. S novým
vedením bude projednána možnost schůzky. Petice byla zaslána i na Ministerstvo dopravy ČR, od kterého město
žádnou odpověď neobdrželo.
Jan Vitoušek
 Předává zastupitelům petici občanů města „Nechceme v Benátkách naftalen“.
J. Král – petice bude předána na veřejném projednání záměru „Výroba porézních kotoučů“ dne 12.09.2012. Je
třeba, aby se tohoto jednání zúčastnilo co nejvíce občanů.
Pavel Starý
 Žádá o řešení situace ve Vaněčkově ulici, kde je v současné době umístěna opravna motocyklů, která
svou činností ruší občany bydlící v okolních domech.
J. Král – majitel této opravny podal žádost o pronájem parkovacího místa před touto opravnou. Žádost bude
projednána v Radě města. Majitel musí požádat taktéž stavební úřad o povolení k provozování této opravny.
V rámci tohoto řízení se můžou vyjádřit taktéž sousedé.
10) Různé, závěr
Na závěr pan starosta poděkoval všem za připomínky a ukončil jednání.
Jednání ukončeno v 19:25 hodin.
Zapsala: Lucie Součková

Mgr. Lukáš Nachtmann
ověřovatel

Jiří Lhoťan
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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