MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 14.08.2020
Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města
Benátky nad Jizerou s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
Usnesení č. 331/13R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 302/11R/2020, 311/11R/2020, 314/12R/2020, 315/12R/2020,
316/12R/2020, 321/12R/2020, 322/12R/2020, 323/12R/2020, 325/12R/2020, 327/12R/2020,
329/12R/2020, 330/12R/2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
3. revokuje
a. usnesení číslo 136/4R/2020 doplňuje se bod č. 4, 5 a 6 následně:
4. RM projednala předloženou cenovou nabídku na akci "Rekonstrukce WC v
chráněné dílně, Husovo nám. 60" od firmy:
a. Stanislav Váňa za celkovou cenu ve výši 94.556,45 Kč s DPH (stavební práce)
b. Josef Urban za celkovou cenu ve výši 18.493,64 Kč s DPH (instalatérské práce)
5. schvaluje výše uvedené cenové nabídky na akci "Rekonstrukce WC v chráněné
dílně, Husovo nám. 60" za celkovou cenu ve výši 94.556,45 Kč s DPH (stavební
práce) a 18.493,64 Kč s DPH (instalatérské práce)
6. RM pověřuje starostu města podpisem objednávek na výše uvedenou akci
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.9.2020
Z: Miroslav Kochman
b. usnesení číslo 276/10R/2020 doplňuje se na základě doloženého rozpočtu od
Atletického klubu Adama Sebastiana Helceleta z.s. bod č. 4 následně:
4. RM schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Atletickému klubu Adama
Sebastiana Helceleta z.s., se sídlem V. Poláka 348, 273 42 Stehelčeves, IČ:
06516548, na konání sportovního příměstského kempu pro děti ve věku 6 až 12 let v
termínu 17. - 21.8.2020
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 17.8.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 332/13R/2020
Návrh na likvidaci rolby DESTAROL LX
RM
1. projednala
předložený návrh Správy sportovních zařízení na likvidaci rolby DESTAROL LX, inv. č. 31132, který byl pořízen v roce 2000
2. souhlasí
s likvidací rolby DESTAROL LX, inv. č. 3-1132, který byl pořízen v roce 2000 (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 30.9.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 333/13R/2020
Smlouva o výpůjčce stroje na úpravu ledové plochy - rolba ZAMBONI 650 ELETRIC
RM
1. projednala
smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi Českým svazem rychlobruslení z.s. (jako
půjčitelem), městem Benátky nad Jizerou (jako vypůjčitelem) a Správou sportovních
zařízení města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace (jako uživatelem předmětu
výpůjčky), jejímž předmětem je výpůjčka stroje na úpravu ledové plochy (rolba) ZAMBONI
650 ELETRIC v.č. 12463 na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.9.2020
2. schvaluje
smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi Českým svazem rychlobruslení z.s. (jako
půjčitelem), městem Benátky nad Jizerou (jako vypůjčitelem) a Správou sportovních
zařízení města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace (jako uživatelem předmětu
výpůjčky), jejímž předmětem je výpůjčka stroje na úpravu ledové plochy (rolba) ZAMBONI
650 ELETRIC v.č. 12463 na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.9.2020
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 334/13R/2020
Dodatek č. 8 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku - Městské centrum komplexní péče
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce movitého majetku mezi Městem
Benátky nad Jizerou a Městským centrem komplexní péče, jehož předmětem je je změna
přílohy č. 1 (doplňuje se inventární seznam o 37 ks pečovatelských lůžek Movita action
mode a 37 ks matrací Pasivní prima Care 10, inv. číslo 0444-01679 až 0444-01752)
2. schvaluje
předložený Dodatek č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce movitého majetku mezi Městem Benátky
nad Jizerou a Městským centrem komplexní péče, jehož předmětem je je změna přílohy č. 1
(doplňuje se inventární seznam o 37 ks pečovatelských lůžek Movita action mode a 37 ks
matrací Pasivní prima Care 10, inv. číslo 0444-01679 až 0444-01752)
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 335/13R/2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č 405/41, 405/1, 812/5, 479/1, 407/9 a
407/1 v k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu "Přeložka STL plynovodů d 50, 63 PE a
přípojek, v obci Benátky nad Jizerou, Zdětín, k.ú. Nové Benátky, Zdětín u Benátek nad Jizerou,
č. stavby 8800088790" - GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti zřízení, umístění a provozování plynárenského zařízení mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společnosti GridServices, s.r.o. jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 405/41, 405/1, 812/5, 479/1, 407/9 a 407/1 v k.ú.
Nové Benátky a právo provést stavbu "Přeložka STL plynovodů d 50, 63 PE a přípojek, v
obci Benátky nad Jizerou, Zdětín, k.ú. Nové Benátky, Zdětín u Benátek nad Jizerou, č.
stavby 8800088790"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti - zřízení, umístění a provozování plynárenského zařízení mezi Městem Benátky
nad Jizerou a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společnosti GridServices, s.r.o. jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 405/41, 405/1, 812/5, 479/1, 407/9
a 407/1 v k.ú. Nové Benátky a právo provést stavbu "Přeložka STL plynovodů d 50, 63 PE a
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přípojek, v obci Benátky nad Jizerou, Zdětín, k.ú. Nové Benátky, Zdětín u Benátek nad
Jizerou, č. stavby 8800088790" za jednorázovou úplatu ve výši 1.089,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 336/13R/2020
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemku
parc. č. 1054, 1072, 1093 a 1087 v k.ú. Dražice - ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování, oprava a
údržba zař. distribuční soustavy (kabelové vedení VN a HDPE trubka pro optický kabel) a
dohodu o umístění stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce
a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1054, 1072, 1093 a
1087 v k.ú. Dražice a právo provést stavbu "TR VVN/VN, Dražice, 3x vývod sm.,
Dobrovice"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování,
oprava a údržba zař. distribuční soustavy (kabelové vedení VN a HDPE trubka pro optický
kabel) a dohodu o umístění stavby mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1054, 1072, 1093 a 1087 v k.ú. Dražice a
právo provést stavbu "TR VVN/VN, Dražice, 3x vývod sm., Dobrovice" za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 11.725,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 337/13R/2020
Veřejná nabídka na odprodej pozemku p.č. 5088 v k.ú. Staré Benátky - lesní cesta za skládkou Vojenské lesy a statky ČR s.p.
RM
1. projednala
nabídku podniku Vojenské lesy a statky ČR ke koupi pozemku č. 5088 o výměře 8.409 m2 v
k.ú. Staré Benátky do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou s tím, že minimální kupní cena
není stanovena
2. souhlasí
s koupí pozemku č. 5088 o výměře 8.409 m2 v k.ú. Staré Benátky do vlastnictví Města
Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 50.000,- Kč
3. doporučuje
koupi výše uvedeného pozemku zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 24.9.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 338/13R/2020
Cenová nabídka na akci "Repase oken Záložna" - Truhlářství Horáček + Doubek
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na akci "Repase oken Záložna" od firmy Truhlářství Horáček
+ Doubek, za celkovou cenu ve výši 78.650,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku na akci "Repase oken Záložna" od firmy Truhlářství Horáček
+ Doubek, se sídlem Voděrady 52, 294 42 Luštěnice za celkovou cenu ve výši 78.650,- Kč s
DPH
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3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.9.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 339/13R/2020
Cenová nabídka na dodávku betonových prefabrikátů "Podzemní kontejnery ulice U
Vodojemu" - Komunální technika. s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na dodávku betonových prefabrikátů na akci "Podzemní
kontejnery ulice U Vodojemu" od firmy Komunální technika s.r.o., za celkovou cenu ve výši
865.150,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy Komunální technika s.r.o., se sídlem Boleslavská
1544, 250 01 Brandýs nad Labem na dodávku betonových prefabrikátů na akci "Podzemní
kontejnery ulice U Vodojemu" za celkovou cenu ve výši 865.150,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.9.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 340/13R/2020
Cenová nabídka na zemní práce akce "Podzemní kontejnery ulice U Vodojemu" - H-Intes s.r.o.,
ZETA BENÁTKY s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na zemní práce akce "Podzemní kontejnery ulice U
Vodojemu" od firmy:
a. ZETA BENÁTKY s.r.o. za celkovou cenu ve výši 283.702,65 Kč s DPH
b. H - INTES s.r.o. za celkovou cenu ve výši 242.481,68 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy H - INTES s.r.o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01
Mladá Boleslav, na zemní práce akce "Podzemní kontejnery ulice U Vodojemu" za cenu ve
výši 242.481,68 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.9.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 341/13R/2020
Průběžná zpráva o realizaci projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za rok 1. pololetí
2020 - Semiramis z.ú.
RM
1. bere na vědomí
předloženou průběžnou zprávu Občanského sdružení Semiramis z.ú. o realizaci
protidrogového projektu "Terénní program Benátky nad Jizerou" za období od 1. ledna do
30. června roku 2020
2. postupuje
výše uvedenou zprávu Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 342/13R/2020
Žádost o odpuštění nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx, ohledně odpuštění nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání
- Benátecká chalupa na adrese Rokytno 44, Rokytnice nad Jizerou vč. lyžařského vleku, z
důvodu nařízení vlády ČR v období od 1.6.2020 do 31.8.2020
2. rozhodla
v návaznosti na vládou ČR vyhlášený nouzový stav na území České republiky (usnesením
vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020) z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a následující krizová opatření
stanovená vládou ČR a mimořádná opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR,
která mají závažný dopad na podnikatelskou činnost drobných živnostníků, po posouzení
žádosti ze dne 11.8.2020 panu xxxx, IČO: xxxx, bytem xxxx, xxxx, který je nájemcem dále
uvedených prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. promíjí nájemné z prostor sloužících k podnikání - rekreačního
zařízení vč. lyžařského vleku v obci Rokytnice nad Jizerou čp. 44, k.ú. Rokytno, okres
Semily ), užívaných na základě Smlouvy o nájmu ze dne 31.8.2017, uzavřené mezi městem
Benátky n. Jiz. (pronajímatelem) a panem xxxx, IČO: xxxx, bytem xxxx, xxxx (nájemcem),
a to za období od 1.6.2020 do 31.8.2020.
Toto rozhodnutí je činěno na podporu místního podnikatelského subjektu, který poskytuje
své služby zejména pro občany města Benátky a jeho účelem je alespoň částečně přispět k
řešení negativních dopadů vyhlášeného nouzového stavu a na něj navazujících krizových a
mimořádných opatření, jejichž důsledkem je zákaz provozu shora uvedených služeb
3. postupuje ZM
výše uvedenou žádost o prominutí nájemného ke schválení z důvodu, že se jedná o částku
nad 20 tis. Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 343/13R/2020
Žádost o vyjádření podmínek k výstavbě části podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě "Optické připojení Benátky nad Jizerou - I. etapa" - SITEL spol. s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti SITEL s.r.o., o vyjádření podmínek k výstavbě části navrženého
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě "Optické připojení Benátky
nad Jizerou - I. etapa". Jedná se o část trasy v lokalitě křižovatky Lidická x Pražská
2. souhlasí
s výstavbou části navrženého podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
"Optické připojení Benátky nad Jizerou - I. etapa" s tím, že trasa optického kabelu bude
vedena v zeleni, v případě křížení s místními komunikacemi podvrtem a v případě zásahu do
chodníku bude následně chodník opraven v celé jeho šířce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 344/13R/2020
Žádost o vyjádření k návrhu podzemního komunikačního vedení "Optické připojení objektu v
ul. U Vodojemu" - SITEL spol. s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti SITEL s.r.o., o vyjádření se k návrhu podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě, stavba "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu, věžový
vodojem, Benátky nad Jizerou"
2. souhlasí
se záměrem výstavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, stavba
"Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu, věžový vodojem, Benátky nad Jizerou" s tím,
že trasa optického kabelu bude vedena v zeleni, v případě křížení s místními komunikacemi
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podvrtem a v případě zásahu do chodníku bude následně chodník opraven v celé jeho šířce
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 345/13R/2020
Žádost o poskytnutí dotace na kofinancování nákupu vozidla - LUMA MB z.s.
RM
1. projednala
žádost Mgr. Martiny Brzobohaté, ředitelky spolku LUMA MB, z.s., o poskytnutí dotace ve
výši 10.000,- Kč na kofinancování nákupu vozidla pro poskytování sociálních služeb
Odborné sociální poradenství, Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi a pro distribuci materiální pomoci osobám ve finanční tísni
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč spolku LUMA MB, z.s., se sídlem
Nerudova 691/19, Mladá Boleslav, IČO: 26638398, na kofinancování nákupu
vozidla pro poskytování sociálních služeb Odborné sociální poradenství, Terénní
programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pro distribuci materiální
pomoci osobám ve finanční tísni
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 346/13R/2020
Žádost o zapůjčení prostor Plajchu na akci "Benátecký Střevíc" - Romano Lav z.s.
RM
1. projednala
žádost spolku Romano Lav z.s., o zapůjčení prostor Plajchu na realizaci akce "Benátecký
Střevíc", která se uskuteční dne 22.8.2020 a zároveň žádost o zapůjčení stolů, lavic a
možnost použití veřejných toalet za úplatu
2. nesouhlasí
se zapůjčením prostor Plajchu na realizaci akce "Benátecký Střevíc", která se uskuteční dne
22.8.2020 a zároveň žádost o zapůjčení stolů, lavic a možnost použití veřejných toalet za
úplatu (nesouhlasilo 6 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování)
T: 22.8.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 347/13R/2020
Žádost o stanovisko k finanční podpoře rekonstrukce hřiště - Tělocvičná jednota Sokol Benátky
nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost tělocvičné jednoty Sokol Benátky nad Jizerou o stanovisko k finanční podpoře
rekonstrukce hřiště
2. pověřuje
starostu města sjednáním osobní schůzky se zástupci tělocvičné jednoty Sokol Benátky nad
Jizerou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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