MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 8. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 15.05.2020
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. 201/8R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 32/2R/2020, 77/3R/2020, 78/3R/2020, 96/4R/2020,
102/4R/2020, 121/4R/2020, 122/4R/2020, 129/4R/2020, 142/6R/2020, 143/6R/2020,
144/6R/2020, 147/6R/2020, 171/7R/2020, 172/7R/2020, 173/7R/2020, 174/7R/2020,
175/7R/2020, 176/7R/2020, 180/7R/2020, 181/7R/2020, 182/7R/2020, 183/7R/2020,
184/7R/2020, 185/7R/2020, 187/7R/2020, 188/7R/2020, 189/7R/2020, 190/7R/2020,
193/7R/2020, 196/7R/2020, 197/7R/2020, 198/7R/2020, 199/7R/2020, 200/7R/2020
(souhlasilo 7 přítomných radních)
3. revokuje
a. usnesení číslo 164/6R/2020 doplňuje se na základě zápisu z komise pro výstavbu,
územní rozvoj, dopravu a bezpečnost bod č. 3 následně:
3. RM souhlasí se záměrem parcelace a dopravní obsluhy v rámci zastavovací studie
Nové Benátky (p. xxxx) (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 202/8R/2020
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-4.2020
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1.- 4. měsíc roku 2020
(souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 203/8R/2020
Střednědobý výhled rozpočtu města Benátky nad Jizerou 2021-2023
RM
1. bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Benátky nad Jizerou na období 2021 - 2023
2. doporučuje
výše uvedený výhled Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 204/8R/2020
Zápis č. 1/2020 z jednání Komise pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a bezpečnost
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2020 ze zasedání Komise pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a
bezpečnost konaného dne 06.05.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
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Usnesení č. 205/8R/2020
Zápis č. 2/2020 z jednání Komise pro občanské záležitosti
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 2/2020 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti konaného dne
27.4.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 206/8R/2020
Veřejná nabídka "Pronájem areálu Loděnice"
RM
1. projednala
předloženou nabídku na pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví města Benátky nad
Jizerou - areál Loděnice od společnosti:
a. boatpeople s.r.o., se sídlem U Silvie 519/5, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO
27591476, DIČ: CZ27591476
2. rozhodla
uzavřít Smlouvu o pronájmu výše uvedených prostor sloužících k podnikání se společností
boatpeople s.r.o., se sídlem U Silvie 519/5, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO 27591476,
DIČ: CZ27591476, za celkovou cenu za veškeré pronajaté prostory následně:
• výše nájemného bude činit 14 842,- Kč /měsíc bez DPH v sezóně, tj. od 1.6. do 15.10. roku
2020 a od 15.5. do 15.10. v následujících letech + náklady za služby s pronájmem spojené
• výše nájemného bude činit 100,- Kč /měsíc bez DPH mimo sezónu, tj. od 16.10. daného
roku do 14.5. následujícího roku + náklady za služby s pronájmem spojené
2. terasa, pódium a přilehlé pozemky:
• výše nájemného bude činit 100,- Kč /měsíc bez DPH + náklady za služby s pronájmem
spojené
na dobu určitou od 1.6.2020 do 30.5.2021 s možností uzavření smlouvy na dobu neurčitou v
případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 207/8R/2020
Veřejná nabídka na "Pronájem prostor sloužící k podnikání - prostory určené pro poskytování
občerstvení na zimním stadionu"
RM
1. projednala
předloženou nabídku na pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví města Benátky nad
Jizerou "Občerstvení na ZS" od:
a. společnosti BOTTOM UP s.r.o., se sídlem V Kolkovně 5/92, 110 00 Praha 1, IČO
05403561, DIČ: CZ05403561
b. Andreje Ševčenka, narozeného xxxx, bytem xxxx, xxxx a Inny Ševčenkové, narozené
xxxx, bytem xxxx, xxxx, IČO: 62990781
2. bere na vědomí
předložený zápis z osobních pohovorů s uchazeči ze dne 11.5.2020. Komise doporučuje
uzavřít Nájemní smlouvu s Andrejem Ševčenkem a Innou Ševčenkovou
3. rozhodla
uzavřít Smlouvu o pronájmu výše uvedených prostor sloužících k podnikání s Andrejem
Ševčenkem, narozeným xxxx, bytem xxxx, xxxx a Innou Ševčenkovou, narozenou xxxx,
bytem xxxx, xxxx, IČO: 62990781, za celkovou cenu za veškeré pronajaté prostory
následně:
• po dobu provozu ZS, tj. od 1.8. do 31.12. daného kalendářního roku je stanovena celková
cena nájemného ve výši 26.990,- Kč + náklady za služby s pronájmem spojené
• po dobu provozu ZS, tj. od 1.1. do 31.3. dalšího kalendářního roku je stanovena celková
cena nájemného ve výši 16.194,- Kč + náklady za služby s pronájmem spojené
na dobu určitou od 1.8.2020 do 31.3.2021 s možností uzavření smlouvy na dobu neurčitou v
případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík

2

Usnesení č. 208/8R/2020
Pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Sport hotelu (restaurace o výměře 195 m2 a
ubytovací část o celkové výměře 820 m2), na adrese Letní stadion 546, Benátky"
RM
1. projednala
a. oznámení od pana Ivana Ročejdla, jednatele společnosti RIMMCO s.r.o. o odstoupení
z veřejné nabídky na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Sport hotelu
(restaurace o výměře 195 m2 a ubytovací část o celkové výměře 820 m2), na adrese
Letní stadion 546, Benátky"
b. vyčíslení nákladů spojených s úpravami v budově Sport hotelu od pana Ivana
Ročejdla, jednatele společnosti RIMMCO s.r.o. v celkové výši 80.000,- Kč
2. rozhodla
a. zrušit veřejnou nabídku na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Sport
hotelu (restaurace o výměře 195 m2 a ubytovací část o celkové výměře 820 m2), na
adrese Letní stadion 546, Benátky" s tím, že uvedené prostory bude město
provozovat ve vlastní režii
b. o přejmenování Sport hotelu na "Sport penzion Benátky"
3. stanovuje
ceník ubytovacích služeb jednotlivých typů pokojů za 1 noc (viz příloha)
4. souhlasí
s proplacením nákladů spojených s úpravami v budově Sport hotelu, společnosti RIMMCO
s.r.o., se sídlem Dr. Nováka 487/12, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO 25664557 v celkové
výši 80.000,- Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 209/8R/2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, 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
RM
1. projednala
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, 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. postupuje
výše uvedený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, 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 Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo
7 přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 210/8R/2020
Podnět rodičů žáků 4.A na řešení přístupu vedení ZŠ Pražská k formám výuky v době
karantény
RM
1. projednala
podnět rodičů žáků třídy 4.A Základní školy Pražská na řešení přístupu vedení této školy k
formám výuky v době karantény
2. sděluje
že výše uvedený podnět byl projednán s vedením ZŠ Pražská, ze strany zřizovatele nebylo
shledáno žádné pochybení s tím, že forma výuky je plně v kompetenci ředitele ZŠ
(souhlasilo 6 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 211/8R/2020
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 868/1 v k.ú. Staré Benátky - ČEZ
Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování, oprava a
údržba zař. distribuční soustavy (podpěrný bod, vrchní kabelové vedení, pojistková skříň
SS100) mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 868/1 v k.ú. Staré Benátky
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění, provozování,
oprava a údržba zař. distribuční soustavy(podpěrný bod, vrchní kabelové vedení, pojistková
skříň SS100) 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. 868/1 v k.ú. Staré Benátky za jednorázovou finanční náhradu ve výši
1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 212/8R/2020
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku - Nohejbal-klub
RM
1. projednala
smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a Nohejbalklubem, se sídlem Dražická 738, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 48682829, jejímž
předmětem je výpůjčka části přízemí o výměře cca 55 m2 nacházejícího se budově č. p. 142,
objekt občanské vybavenosti – objekt klubovny, Letní stadion, Benátky nad Jizerou a část
pozemku p.č. 784/4, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 860 m2, v k.ú. Nové
Benátky. Rozsah předmětu výpůjčky je znázorněn zákresem v příloze č. 1, která tvoří
nedílnou součást této smlouvy
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a
Nohejbal-klubem, se sídlem Dražická 738, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 48682829,
jejímž předmětem je výpůjčka části přízemí o výměře cca 55 m2 nacházejícího se budově č.
p. 142, objekt občanské vybavenosti – objekt klubovny, Letní stadion, Benátky nad Jizerou a
část pozemku p.č. 784/4, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 860 m2, v k.ú. Nové
Benátky a to počínaje od 1.6.2020. Rozsah předmětu výpůjčky je znázorněn zákresem v
příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 213/8R/2020
Cenová nabídka na akci "Solární systém Suntime pro ohřev TV, vytápění a bazénové vody pro
koupaliště Benátky nad Jizerou" - PROPULS SOLAR s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti PROPULS SOLAR s.r.o., na akci "Solární systém
Suntime pro ohřev TV, vytápění a bazénové vody pro koupaliště Benátky nad Jizerou" za
celkovou cenu ve výši 931.767,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti PROPULS SOLAR s.r.o., se sídlem Načešice 3,
538 03 Načešice, IČO: 27531732, na akci "Solární systém Suntime pro ohřev TV, vytápění a
bazénové vody pro koupaliště Benátky nad Jizerou" za celkovou cenu ve výši 931.767,- Kč s
DPH
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3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.5.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 214/8R/2020
Cenová nabídka na vypracování studie na akci "Využití a dobudování areálu Letního stadionu"
- SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. na
vypracování studie na akci "Využití a dobudování areálu Letního stadionu" za celkovou
cenu ve výši 211.750,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku společnosti SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o., se sídlem U
Besedy 8, 460 02 Liberec 3, IČO: 18381481, na vypracování studie na akci "Využití a
dobudování areálu Letního stadionu" za celkovou cenu ve výši 211.750,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 215/8R/2020
Cenová nabídka na akci "Renovace podlahy gymnastického sálu v Nibe aréna" - Divadelní
služby Plzeň
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Divadelní služby Plzeň na akci "Renovace podlahy
gymnastického sálu v Nibe aréna" za celkovou cenu ve výši 224.803,- Kč s DPH
2. požaduje
nechat zpracovat cenovou nabídku na zátěžový koberec a litou podlahu (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 29.5.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 216/8R/2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce “Dodávka a montáž klimatizace pro Základní školu Pražská
a Husovo náměstí“
RM
1. projednala
protokol o jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na
dodavatele “Dodávka a montáž klimatizace pro Základní školu Pražská a Husovo náměstí“
ze dne 6.5.2020. Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat
jako nejvhodnější nabídku firmy BADGER s.r.o. za cenu ve výši 1.458.103,- Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci “Dodávka a montáž klimatizace pro Základní školu
Pražská a Husovo náměstí“ s firmou BADGER s.r.o., se sídlem Táboritská 880/14,130 00
Praha 3, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě
3. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.6.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 217/8R/2020
Oznámení o prodloužení nájemních smluv na pronájem kotelen - Ing. Jiří Zejval
RM
1. bere na vědomí
oznámení od Ing. Jiřího Zejvala o prodloužení nájemních smluv na pronájem malých
plynových kotelen v Benátkách nad Jizerou, dle článku III. odst. 2 o dalších 10 let
(souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 218/8R/2020
Prodej části pozemku č. xxxx o výměře cca 49 m2 v k.ú. Nové Benátky - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o prodej části pozemku parc. č. xxxx v k.ú. Nové Benátky o výměře cca
49 m2 z důvodu snadnějšího zajíždění větších automobilů na pozemek, který slouží k
podnikání
2. postupuje
výše uvedenou žádost Zastupitelstvu města k projednání (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 219/8R/2020
Stížnost na nezajištěnou skálu mezi ulicemi xxxx a xxxx - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o zajištění skály mezi ulicemi xxxx a xxxx a o proplacení nákladů na kotec
pro psa, který byl poničen padajícími kameny
2. požaduje
sjednat místní šetření za účelem seznámení s uvedenou situací (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 220/8R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace na pokrytí nákladů spojených s nákupem materiálu v rámci
šití roušek - Jan Dibitanzl
RM
1. projednala
žádost pana Jana Dibitanzla, o poskytnutí finanční dotace ve výši 36.325,- Kč na pokrytí
nákladů spojených s nákupem materiálu v rámci šití roušek od dobrovolnic a pohonných
hmot
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 36.325,- Kč panu Janu Dibitanzlovi, trvale bytem
xxxx, xxxx, narozen xxxx na pokrytí nákladů spojených s nákupem materiálu v
rámci šití roušek od dobrovolnic a pohonných hmot
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 221/8R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace na provoz Tenisového centra - Boatpeople s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti Boatpeople s.r.o., o poskytnutí finanční dotace ve výši 450.000,- Kč na
úhradu nákladů spojených s provozem Tenisového centra, na adrese Mělnická 35, Obodř
2. souhlasí
s poskytnutím finanční dotace ve výši 360.000,- Kč, společnosti Boatpeople s.r.o., se sídlem
U Silvie 519, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 27591476, na úhradu nákladů spojených s
provozem Tenisového centra, na adrese Mělnická 35, Obodř

6

3. doporučuje
poskytnutí finanční dotace ve výši 360.000,- Kč Zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 24.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 222/8R/2020
Žádost o změnu Smlouvy o součinnosti - U1K Benátky s.r.o.
RM
1. projednala
žádost pana Jana Baxanta, jednatele společnosti U1K Benátky s.r.o. o změnu Smlouvy o
součinnosti ze dne 24.4.2019 uzavřenou mezi městem Benátky nad Jizerou a U1K Benátky
s.r.o. a návrh dodatku č. 1, jehož předmětem je změna čl. 1.1 a 1.2
2. požaduje
předložit od výše uvedeného žadatele návrh řešení na vybudování 7 parkovacího místa
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 223/8R/2020
Žádost o odpuštění nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx, ohledně odpuštění nájemného za pronájem nebytových prostor (kiosek I,
II) na adrese Zimní stadion čp. 35, Benátky nad Jizerou za měsíc březen z důvodu nařízení
vlády ČR
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 29.4.2020 paní xxxx, narozené xxxx, IČO 11317655, bytem xxxx, která je
nájemcem dále uvedených nebytových prostor ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou,
takto:
Město Benátky n. Jiz. promíjí nájemné z prostor sloužících k podnikání, a to prostory určené
pro poskytování občerstvení na zimním stadionu (st.p.č. 167, k.ú. Obodř) - kiosek I. na
tribuně o celkové výměře 86,21 m2 a kiosek II. u vstupu o celkové výměře 13,44 m2 na
základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 11.7.2011, uzavřené mezi městem
Benátky n. Jiz. (pronajímatelem) a paní xxxx, narozenou xxxx, IČO 11317655, bytem xxxx
(nájemcem), a to za měsíc březen.
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
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 224/8R/2020
Žádost o odpuštění nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - DIMATEX CS s.r.o.
RM
1. projednala
žádost Ing. Lukáše Killara, jednatele společnosti DIMATEX CS s.r.o., ohledně odpuštění
nájemného za kontejnery na textil za období od 12.3. - 12.6.2020 z důvodu nařízení vlády
ČR
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
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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 27.4.2020 společnosti DIMATEX CS s.r.o., IČO: 43224245, se sídlem Stará
24, 460 01 Stráž nad Nisou, která je nájemcem dále uvedených stanovišť kontejnerů na textil
v katastru města Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. promíjí nájemné ze stanovišť kontejnerů na textil v katastru města
Benátky nad Jizerou (ul. Mladská 659, ul. Ořechová 651, ul. Náměstí 17. listopadu 500, ul.
U Cukrovaru 34), užívaných na základě Smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi městem
Benátky n. Jiz. a společnosti DIMATEX CS s.r.o., IČO: 43224245, se sídlem Stará 24, 460
01 Stráž nad Nisou, a to za období od 15. března 2020 do 31. května 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
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 225/8R/2020
Žádost o zábor veřejných prostranství v rámci předvolební kampaně - Oblastní sdružení ODS
Mladá Boleslav
RM
1. projednala
žádost Oblastního sdružení ODS Mladá Boleslav o povolení záboru veřejného prostranství
na Husově náměstí dne 30.08.2020 v době od 13:00 do 23:00 hodin za účelem uspořádání
předvolební akce s kandidáty do zastupitelstva Středočeského kraje. Jedná se o venkovní
kino, rozdávání tiskovin a neformální rozhovory představitelů ODS s občany s tím, že je
požadováno povolení vjezdu vozu s digitální produkcí (hmotnost vozidla 5 t), povolení
veřejné produkce do 23:00 hodin, odběr el. energie na náměstí a zajištění zhasnutí veřejného
osvětlení na dobu projekce
2. souhlasí
s bezúplatným pronájmem výše uvedeného veřejného prostranství Oblastnímu sdružení ODS
Mladá Boleslav za účelem uspořádání předvolební akce s kandidáty do zastupitelstva
Středočeského kraje (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 226/8R/2020
Žádost o poskytnutí ubytování v Ubytovně pro osoby bez přístřeší - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx, trvale bytem MěÚ Vrutice čp. 35, okres Litoměřice, o poskytnutí
ubytování v Ubytovně pro osoby bez přístřeší
2. nesouhlasí
s poskytnutím ubytování panu xxxx, trvale bytem MěÚ Vrutice čp. 35, okres Litoměřice z
důvodu, že nesplňuje podmínky pro poskytnutí ubytování v Ubytovně pro osoby bez
přístřeší (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.5.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 227/8R/2020
Žádost o vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance MěCKP - Městské centrum
komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., poveřené řízením příspěvkové organizace města
Městského centra komplexní péče, o vyplacení mimořádných odměn v celkové výši
250.000,- Kč pro zaměstnance MěCKP za perfektní plnění pracovních úkolů a nadstandardní
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pracovní nasazení v souvislosti s protiepidemickým opatřením v návaznosti na pandemii
coronaviru
2. sděluje
že výše uvedená žádost bude projednána na pravidelném sezení s řediteli příspěvkových
organizací města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 1.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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