3. veřejné zasedání Zastupitelstva města

16.06.2014

Zápis
3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 16.06.2014 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 2014 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 22 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 22 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Mgr. Vladimír Němeček a
RNDr. Milan Procházka.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Marie Novotná a Ing. Jan Tichý.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo přítomných 22 zastupitelů.
4) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů).
Byla předložena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání ZM – viz. usnesení číslo 43/3Z/2014.
5) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce připravované:
 Výměna oken, výloh, vstupních dveří a zateplení prostor oční optiky a Hotelu VENEZIA – obdrželi jsme
vyjádření ohledně dotace na Hotel VENEZIA, kde je uvedeno, že není potřeba doplnit žádné dokumenty k
žádosti. Podané žádosti o poskytnutí dotace by měly být vyhodnocovány koncem měsíce června.
 Rekonstrukce ulice U Cukrovaru a Dr. Nováka – z ROPu nám bylo sděleno, že se žádosti o dotaci budou
vyhodnocovat v měsíci září.
 Informuje, že je potřeba v Mateřských školách z důvodu zvýšení kapacity žáků provést úpravy sociálních
zařízení a doplnit vybavení ložnic za cenu ve výši 330.251,- Kč s DPH.
 Informuje, že na podzim letošního roku budou vyhodnocovány žádosti o rekonstrukce krajských komunikací,
je šance, že se zrekonstruuje také část ulice Pražská.
 Výstavba parkoviště u Polikliniky – zpracovává se dokumentace na demolici stávajících objektů původního
dětského střediska. Obdrželi jsme výsledky testů odebraných vzorků materiálů z těchto budov, z kterých
vyplynulo, že se nebezpečný azbest vyskytuje pouze ve střešní krytině, tudíž proběhne demolice obvyklým
způsobem.
 Dále informuje, že bylo objednáno IRatingové hospodaření města. Výsledky tohoto projektu naznačí na jaké
úrovni je hospodaření našeho města.

Oprava chodníku od prodejny JIST k vodojemu (Dražická ulice) – stavební práce by měly započít začátkem
příštího týdne. Z důvodu nedostatku financí bude možné pravděpodobně opravit pouze část tohoto chodníku.
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Výstavba krytého bazénu – veřejná anketa pro občany města, bude probíhat od 16.06.2014 do 18.07.2014.
Občané mohou hlasovat prostřednictvím anketního lístku, který byl zveřejněn ve Zpravodaji Benátecka, nebo
je k vyzvednutí na podatelně MěÚ, v Městské knihovně a v Informačním centru. Taktéž je možné hlasovat
elektronicky prostřednictvím webových stránek města.

Investiční akce dokončené:
 Rekonstrukce tribuny na fotbalovém stadionu – slavnostní otevření proběhne dne 28.06.2014.
 Víceúčelové hřiště u Billy – slavnostní otevření hřiště proběhne dne 26.06.2014 od 09:00 hodin. Otevření se
zúčastní žáci z obou základních škol, kteří u této příležitosti sehrají utkání ve fotbale. Správcem tohoto hřiště
bude zaměstnankyně města paní Iveta Soukupová.
 Přístavba objektu Polikliniky – stavební práce byly dokončeny, ve dnech 13.-15.06.2014 došlo k přestěhování
dětských lékařek. Slavnostní otevření objektu se uskuteční zároveň se slavnostním otevřením parkoviště u
Polikliniky, tj. v měsíci září.
 Výstavba dvou tenisových kurtů – slavnostní otevření kurtů proběhlo dne 17.05.2014.
Investiční akce probíhající
 Informuje, že dne 10.06.2014 proběhla cvičná výstavba Protipovodňových stěn, stěny byly postaveny již za 5
hodin. Tímto děkuje všem zúčastněným a sděluje, že jim bude poskytnuta finanční odměna ve výši
1.500,- Kč/osoba.
 City park – stavební práce pokračují a jsou v předstihu oproti harmonogramu, slavnostní otevření by mělo
proběhnout v měsíci září. Původně bylo v projektu navrženo pítko, na základě špatné zkušenosti s provozem
na Husově náměstí, bude nahrazeno tzv. „Lidskými slunečními hodinami“. Dodatečně bylo do projektu
zakomponováno zabudování závlahy.
 Zajištění skalního masivu v ulici Pod Remízkem a Pickova – dne 31.03.2014 došlo k předání staveniště
dodavateli stavby, tedy společnosti CTB a.s. Byly vykáceny náletové dřeviny na horní hraně skalního masivu.
V současné době stavební práce pokračují dle harmonogramu.
 Rekonstrukce ulice Červíčkova – stavební práce pokračují dle harmonogramu. Byly položeny silniční obruby,
proběhlo zaústění dešťových svodů, jsou vyměněny všechny nevyhovující vodovodní přípojky a vodovodní
uzávěry.
 Demontáž areálu letního kina na Vojnarce – děkuje firmě pana Jozefa Hlucho - Horváta za odvedenou práci,
kdy bylo odstraněno oplocení kolem celého areálu, zbourána promítací stěna a odstraněny všechny sedačky.
Po předložení cenové nabídky společností ECO-RETEL na odstranění betonových schodů se bude v demontáži
pokračovat.
 Revitalizace slepého ramene řeky Jizery – proběhlo jednání s panem RNDr. Liškou, který nesouhlasil
s vydáním vodoprávního povolení. Jeho připomínky byly zapracovány do projektové dokumentace, a tudíž se
muselo zrušit výběrové řízení na dodavatele této stavby. Na Fondu životního prostředí nám bylo vyhověno
ohledně prodloužení termínu. Bylo vypsáno nové výběrové řízení, lhůta pro podání nabídek je do 19.06.2014.
 Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou – II. etapa - přístupová cesta na Urbanovku byla dokončena.
V současné době se buduje veřejné osvětlení a komunikace v Olšinách. Stavební práce by měly být dokončeny
do konce měsíce srpna.
Uskutečněná jednání:
 Informuje, že proběhlo jednání s panem Františkem Vágnerem ohledně ukončení nájmu pensionu FIBICH,
bylo vyhlášeno výběrové řízení, na které se jako jediná přihlásila společnost CHAPE s.r.o. Se zástupcem této
společnosti s panem Petrem Pecháčkem proběhlo jednání, na kterém předložil soupis plánovaných stavebních
úprav budovy.
 Dne 23.06.2014 proběhne zasedání Zastupitelstva kraje.
 Proběhlo jednání s panem Peterou, náměstkem hejtmana Středočeského kraje, kterému byla předána
projektové dokumentace na akce „Průtah Benátky – Zdětín“ a bude ještě dodána dokumentace na akci „Průtah
Kbel – Benátky“.
 Informuje, že dne 12.06.2014 proběhlo zasedání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav a.s., na kterém nám bylo sděleno, že město obdrží dividendy ve výši cca 840.000,- Kč.
 Regenerace sídliště – informuje, že dne 25.06.2014 proběhne jednání, na kterém budou přítomni zástupci
petičního výboru sídliště, expertní tým města a zástupci bytového družstva pan Ota Rákosník a Ing. Zdeněk
Plachý.
Uskutečněné kulturní akce:
 Dne 01.05.2014 se uskutečnil tradiční „Prvomájový jarmark“ na Husově náměstí spojený s otevřením výstavy
stavebnice Merkur v Muzeu Mladoboleslavska. Město muzeu na tuto výstavu přispělo částkou ve výši
160.000,- Kč. Akce se zúčastnila vnučka vynálezce stavebnice MERKUR pana Jaroslava Vancla a též pan
Ing. Jaromír Kříž, jednatel, majitel a ředitel Muzea Merkur v Polici nad Metují
 Dne 31.05.2014 proběhl již 10. ročník akce „Benátecký hrozen 2014“
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Dne 01.06.2014 proběhla akce Dětský den, za organizaci děkuje panu Janu Dibitanzlovi, panu Karlu Bendlovi
a Klubu dětí a mládeže.
Dne 23.03.2013 proběhl již 34. ročník akce „Benátecký pohár.“

Připravované kulturní akce:
 Dne 28.06.2014 proběhne fotbalový turnaj prvoligových týmů na fotbalovém stadionu.
 Již se připravuje akce „Zámecké slavnosti“, která proběhne dne 30.08.2014.
5) Zpráva místostarosty
 Rekonstrukce interiéru zámeckého kostela Narození Panny Marie – rekonstrukce těchto prostor bude i nadále
pokračovat. V plánu prací na rok 2014 jsou zahrnuty - zednické práce, opravy omítek, restaurování části
kamenné dlažby atd. V současné době probíhají restauratérské a elektroinstalatérské práce. Bylo postaveno
lešení a vše je připraveno pro započetí zednických prací.
 Oprava zvonů v zámeckém kostele Narození Panny Marie – termín zhotovení je stanoven do konce měsíce
srpna, na novém zvonu bude znak našeho města, letopočet a ornamenty.
 Projednání územního plánu - veřejné projednání návrhu Územního plánu se uskutečnilo dne 26.03.2014.
Občané podali 8 námitek nebo připomínek na návrh Územního plánu. Jedna z námitek se týkala výšky
zástavby u Špejcharu. Dne 21.05.2014 proběhla pracovní schůzka k projednání námitek a připomínek k
Územnímu plánu, na této schůzce bylo mimo jiné rozhodnuto, že se výška zástavby u Špejcharu navyšovat
nebude.
 Obdrželi jsme propagační materiál s názvem „Malovaná mapa Mladoboleslavska“.
 Informuje, že v nejbližší době bude vyhlášen památný strom na území našeho města. Jedná se o buk lesní u
stadionu.
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Informuje:
 o natáčení seriálu „Svatby v Benátkách“, kdy ve Zpravodaji Benátecka vyšla tisková zpráva o
připravovaném seriálu. Výše uvedený seriál bude vysílán již od 29.06.2014 a bude natočeno
minimálně 52 dílů.
 že dne 27.06.2014 proběhne vystěhování manželů Urbanových z bytu na adrese xxxxxxxx.
 že si Česká pošta s. p. pronajala nebytové prostory č. 8 v domě čp. 41, Husovo náměstí pro skladové
účely.
 že ve dnech 06. - 07.06.2014 proběhl charitativní florbalový turnaj pořádaný Pavlem Petrem ve
prospěch benáteckého mladíka xxxxxxxx. Účastníky tohoto turnaje bylo vybráno 72.000,- Kč, které P.
Boška použije na úhradu měsíčního rehabilitačního pobytu v lázních, který celkově vyjde na cca 100
tis. Kč.
Zastupitelstvo města - souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku xxxxxxxx ve výši 30.000,- Kč na dofinancování
tohoto pobytu (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
 že ve dnech 17.06.2014 - 18.06.2014 proběhne akce Zdravotnické pojišťovny ŠKODA na poskytování
bezplatných preventivních vyšetření kůže, dentální a nutriční poradenství s doprovodným programem
v mobilním zdravotnickém zařízení - speciálně upravené kamionové soupravě. Dne 17.06.2014
proběhne akce na náměstí Na Burse a dne 18.06.2014 na Husově náměstí.
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.
43/3Z/2014 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 10/1Z/2014, 12 - 27/1Z/2014, 29-30/2Z/2014, 33-35/2Z/2014, 38 - 39/2Z/2014, 4142/2Z/2014
3. prodlužuje
termíny plnění u usnesení č.:
131/6Z/2011 T: 31.12.2014
28/2Z/2014 T: 31.12.2014
31/2Z/2014 T: 31.12.2014
32/2Z/2014 T: 31.12.2014
36/2Z/2014 T: 31.12.2014
37/2Z/2014 T: 31.12.2014
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revokuje
usnesení číslo 40/2Z/2014 - doplňuje se bod č. 3 následně:
Zastupitelstvo města odmítá nabídku koupě areálu Sladovny od společnosti SLADOSPOL, spol. s.r.o. za
navrhovanou cenu ve výši 30,000.000,- Kč (nesouhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík

44/3Z/2014 Rozpočtový výhled města Benátky nad Jizerou 2015-2018
ZM
1. projednalo
předložený rozpočtový výhled města Benátky nad Jizerou na rok 2015 – 2018
2. souhlasí
s předloženým rozpočtovým výhledem města Benátky nad Jizerou na rok 2015 - 2018 (souhlasilo 19
přítomných zastupitelů, nesouhlasilo 2 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
45/3Z/2014 Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-5.2014
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za 1.- 5. měsíc roku 2014
46/3Z/2014 Pohledávky města Benátky nad Jizerou
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou za rok 2014
47/3Z/2014 Schvalování účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za rok 2013
ZM
1. projednalo
návrh na schválení účetní závěrky města Benátky nad Jizerou za období 01.01. - 31.12.2013
2. schvaluje
dle zákona č. 239/2012 Sb. (novela zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.) účetní závěrku města Benátky nad
Jizerou za období 01.01. - 31.12.2013 (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
48/3Z/2014 Rozpočtové opatření č. 1/2014
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2014 Města Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
a. rozpočtové opatření č. 1/2014 Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
b. poskytnutí finančního příspěvku xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou ve výši 30.000,Kč na dofinancování měsíčního rehabilitačního pobytu v lázních (souhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
49/3Z/2014 Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2013 - návrh
ZM
1. projednalo
předložený návrh závěrečného účtu města Benátky nad Jizerou za rok 2013. Rada města svým usnesením číslo
198/9R/2014 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. schvaluje
s předloženým návrhem závěrečného účtu města Benátky nad Jizerou za rok 2013 bez výhrad podle zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
50/3Z/2014 Plnění rozpočtů příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou 1.-3.2014
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu příspěvkových organizací Města Benátky nad Jizerou 1. - 3. měsíc roku
2014
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51/3Z/2014 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 542/1 a č. 542/2 v k.ú. Nové Benátky ČEZ Distribuce a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 542/1 a č.
542/2 v k.ú. Nové Benátky na akci "Benátky nad Jizerou - knn, pr.č. 542/1,2, pan Hozlár"
2. souhlasí
s uzavřením 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. 542/1 a č. 542/2 v k.ú. Nové Benátky na akci "Benátky nad Jizerou - knn, pr.č.
542/1,2, pan Hozlár", za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.400,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
52/3Z/2014 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 986/3, 986/1, 933/1 a 933/3 v k.ú. Dražice - SP
Dražice s.r.o.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností SP
Dražice s.r.o., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích č. 986/3, 986/1, 933/1 a 933/3 v
k.ú. Dražice na akci "Dražice nad Jizerou - kVN pro TS V Parku"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
SP Dražice s.r.o., se sídlem Dražice 63, Benátky nad Jizerou jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemcích č. 986/3, 986/1, 933/1 a 933/3 v k.ú. Dražice na akci "Dražice nad Jizerou - kVN pro TS V Parku"
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.100,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
53/3Z/2014 Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k movitým věcem a Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene na pozemku st.p.č. 1129, k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
a. předložený návrh Kupní smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce,
a.s., jejímž předmětem je odkoupení 2ks odpínačů umístěných v TS MB_6419 Benátky nad Jizerou
Kogenerace včetně propojovacích sběren mezi nimi za celkovou cenu ve výši 98.340,- Kč včetně
ceny ve výši 2.708,- Kč za zhotovení znaleckého posudku
b. předložený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi
Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku st.p.č. 1129 v k.ú. Staré Benátky
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého společnost ČEZ a.s. dle platné legislativy
zažádala o převod vlastnického práva na odkoupení části zařízení trafostanice číslo MB_6419 Kogenerace,
která je umístěna v samostatné místnosti v kotelně v Ořechové ulici a je v majetku města (město ji nemůže ze
zákona provozovat). Následně byl vypracován znalecký posudek a trafostanice oceněna. Společnost ČEZ a.s.
chce vybavení trafostanice odkoupit za cenu znaleckého posudku + cenu posudku (98 340,- + 2 708,- Kč).
Zároveň je potřeba uzavřít smlouvy o věcném břemenu-služebnosti, aby měla společnost ČEZ a.s. zajištěn
přístup do prostor trafostanice.
3. souhlasí
a. s uzavřením Kupní smlouvy mezi městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je koupě 2ks odpínačů
umístěných v TS MB_6419 Benátky nad Jizerou Kogenerace včetně propojovacích sběren mezi nimi
za celkovou cenu ve výši 98.340,- Kč včetně ceny ve výši 2.708,- Kč za zhotovení znaleckého
posudku
b. s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi
Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV - Podmokly, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku st.p.č. 1129 v k.ú.
Staré Benátky
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4.

16.06.2014

pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených smluv (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014

Z: Marek Mařík

54/3Z/2014 Bezúplatný převod pozemků č. 483/3 a 483/4 v k.ú. Nové Benátky - ÚPZS
ZM
1. projednalo
a. žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření k bezúplatnému převodu
pozemku 483/3 o výměře 223 m2 v k.ú. Nové Benátky do majetku města
b. žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření k bezúplatnému převodu
pozemku 483/4 o výměře 318 m2 v k.ú. Nové Benátky do majetku města
2. souhlasí
s bezúplatným převodem p.č. 483/3 o výměře 223 m2 v k.ú. Nové a p.č. 483/4 o výměře 318 m2 v k.ú. Nové
Benátky do majetku Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Ing. Alena Kratochvílová
55/3Z/2014 Zápis č.2/2014 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 2/2014 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 09.06.2014
56/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný
exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní
peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný
nevlastní nemovitost, nepobírá důchod, není zaměstnán, nemá zaevidováno motorové vozidlo. Z těchto důvodu
žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem
má být exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 154/7R/2014 doporučuje
Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
1. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx (nesouhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
57/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný
exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní
peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný
nevlastní nemovitost, nepobírá důchod, není zaměstnán, nemá zaevidováno motorové vozidlo. Z těchto důvodu
žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem
má být exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 155/7R/2014 doporučuje
Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx (nesouhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
58/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný
exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní
peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný
nevlastní nemovitost, nepobírá důchod, není zaměstnán. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí
se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě
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2.

16.06.2014

provedena. Rada města svým usnesením číslo 156/7R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se
zastavením exekuce
nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx (nesouhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík

59/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný
exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní
peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nemá
zaevidováno motorové vozidlo, povinný nevlastní nemovitost (viz. přípis ze dne 22.03.2013), povinný pobírá
starobní důchod v nezabavitelné výši 5.072,- Kč, není zaměstnán. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město
souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto
případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 218/9R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města
nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx (nesouhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
60/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci
majetku žádný exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky
města, aktivní peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření,
povinný nevlastní nemovitost, nepobírá důchod, není zaměstnán. V rámci exekučního řízení bylo k dnešnímu
dni od povinného vymoženo 3.486,- Kč. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením
exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada
města svým usnesením číslo 166/7R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 22
přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
61/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku xxxxxxxx (6 EXE 5543/2011-12) - Exekutorský úřad Mladá
Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku (6 EXE 5543/2011-12)
pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan
xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na
úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem
stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost, nepobírá důchod, není zaměstnán, nemá zaevidováno
motorové vozidlo, prověřená adresa Benátky nad Jizerou, xxxxxxxx - prázdný dům, dle sousedů cca 12 let. Z
těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a
jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 157/7R/2014
doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 22
přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
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62/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku xxxxxxxx (6 EXE 5776/2011-11) - Exekutorský úřad Mladá
Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku (6 EXE 5776/2011-11)
pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan
xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na
úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem
stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost, nepobírá důchod, není zaměstnán, nemá zaevidováno
motorové vozidlo, prověřená adresa Benátky nad Jizerou, xxxxxxxx - prázdný dům, dle sousedů cca 12 let. Z
těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a
jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 158/7R/2014
doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 22
přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
63/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku paní xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku paní xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá paní xxxxxxxx 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, nepobírá důchod, není zaměstnána, povinná nemá zaevidováno motorové
vozidlo, povinná je vedena na úřadu práce od kterého pobírá příspěvek na živobytí ve výši 6.518,- Kč. Z těchto
důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým
způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 219/9R/2014
doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 22
přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
64/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku paní xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá paní xxxxxxxx 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, nepobírá důchod, není zaměstnána, povinná nemá zaevidováno motorové
vozidlo. Z těchto důvodu žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci
trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo
220/9R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na paní xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 22
přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
65/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný
exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní
peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nemá
zaevidováno motorové vozidlo, povinný nevlastní nemovitost, povinný nepobírá důchod, není zaměstnán. Z
těchto důvodů žádá o vyjádření, zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a
jakým způsobem má být exekuce v tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 237/10R/2014
doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se zastavením exekuce
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nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx (nesouhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík

66/3Z/2014 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxxxx, bytem
xxxxxxxx, xxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný
exekučně postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní
peněžní účet povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nemá
zaevidováno motorové vozidlo, povinný nevlastní nemovitost, povinný nepobírá důchod, není zaměstnán,
povinný pobírá od Úřadu práce příspěvek na živobytí ve výši 3.410,- Kč. Z těchto důvodu žádá o vyjádření,
zda město souhlasí se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v
tomto případě provedena. Rada města svým usnesením číslo 236/10R/2014 doporučuje Zastupitelstvu města
nesouhlasit se zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx (nesouhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
67/3Z/2014 Přejmenování ulice "Na Vyhlídce" v k. ú. Nové Benátky
ZM
1. projednalo
žádost o přejmenování ulice "Na Vyhlídce" v k. ú. Nové Benátky z důvodu duplicitního pojmenování této ulice
a to v Benátkách nad Jizerou I a v Benátkách nad Jizerou III
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Vnitřních věcí, školství a kultury, který navrhuje přejmenovat ulici Na Vyhlídce na ulici
Smetanova. V domě č. p. 29, č. or. 29, kterému již v minulosti byla přidělena ulice Smetanova (nachází se na
rozhraní ulic Na Vyhlídce a Smetanova), je k trvalému pobytu hlášeno 11 občanů. V případě přejmenování
ulice Na Vyhlídce na jiný název by tito občané byli zatíženi výměnou občanských průkazů (vchod do domu č.
p. 29, č. or. 29, v Benátkách nad Jizerou I, je z ulice Na Vyhlídce).
3. odkládá
výše uvedenou záležitost na další zasedání Zastupitelstva města (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2014
Z: Marek Mařík
68/3Z/2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0064/RRSC/2008 - Revitalizace Husova náměstí v
Benátkách nad Jizerou - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
ZM
1. projednalo
předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0064/RRSC/2008 ze dne 1. 12. 2008 Revitalizace Husova náměstí v Benátkách nad Jizerou - CZ.1.15/3.2.00/10.00196, mezi Městem Benátky nad
Jizerou a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o odstranění indikátoru "Průměrný podíl
revitalizované plochy na ploše dotčené části obce".
Ostatní ustanovení smlouvy a dalších příloh, které jsou její nedílnou součástí, zůstávají beze změny.
2. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0064/RRSC/2008, mezi Městem Benátky nad
Jizerou a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha
2, ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0064/RRSC/2008 "Revitalizace Husova náměstí v Benátkách nad
Jizerou - CZ.1.15/3.2.00/10.00196", o odstranění indikátoru "Průměrný podíl revitalizované plochy na ploše
dotčené
části
obce".
Ostatní ustanovení smlouvy a dalších příloh, které jsou její nedílnou součástí, zůstávají beze změny.
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
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69/3Z/2014 Smlouva o uzavření smluv budoucích a o podmínkách výstavby v rámci akce "Úprava ulice Mladská" ČEPRO, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh smlouvy o uzavření smluv budoucích a o podmínkách výstavby v rámci akce "Úprava ulice
Mladská" mezi městem Benátky n. Jiz. a společností ČEPRO, a.s.
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o uzavření smluv budoucích a o podmínkách výstavby v rámci akce "Úprava ulice
Mladská" mezi městem Benátky n. Jiz. a společností ČEPRO, a.s.
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
70/3Z/2014 Smlouva o výpůjčce stavebních objektů v rámci akce "Jizera, Benátky n. Jiz., protipovodňová ochrana" Povodí Labe, s.p.
ZM
1. projednalo
návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Benátky nad Jizerou a Povodím Labe, státním podnikem, jejímž
předmětem je vznik práva bezplatně užívat stavební objekty a provozní soubory vybudované v rámci výše
uvedené akce po dobu 10 let od podpisu smlouvy
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Benátky nad Jizerou a Povodím Labe, státním podnikem, se
sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, jejímž předmětem je vznik práva bezplatně užívat
stavební objekty a provozní soubory vybudovaných v rámci výše uvedené akce po dobu 10 let od podpisu
smlouvy
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
71/3Z/2014 Smlouva o pronájmu nebytových prostor, Vaněčkova 78 - Rehabilitace na zámku s.r.o.
ZM
1. bere na vědomí
předložený znalecký posudek o ceně nebytových jednotek č. 78/4, 78/6 a 78/7 včetně podílu na společných
částech budovy - bytového domu čp. 78 a na st.p.č. 51 v k.ú. Nové Benátky (Vaněčkova ulice), který uvedené
nemovitosti ocenil na částku 1,570.790,- Kč. Rada města svým usnesením č. 240/11R/2014 doporučuje
Zastupitelstvu města schválení odprodeje výše uvedených nemovitostí za odhadní cenu ve výši 1,570.790,- Kč
společnosti REHABILITACE NA ZÁMKU s.r.o.
2. souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor čp. 78, Vaněčkova ul. uzavřené dne
30.4.2014 mezi městem Benátky n. Jiz. a společností REHABILITACE NA ZÁMKU s.r.o., se sídlem Zámek
50, 294 71 Benátky n. Jiz. s tím, že v tomto dodatku bude vyhrazeno nájemci předkupní právo k této
nemovitosti v případě jejího prodeje a to za odhadní cenu ve výši 1,570.790,- Kč (souhlasilo 20 přítomných
zastupitelů, 2 se zdrželi hlasování)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík
72/3Z/2014 Odměna SK Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
návrh na schválení odměny ve výši 200.000,- Kč fotbalovému klubu SK Benátky nad Jizerou za postup do
Divize v soutěžním ročníku 2013/2014
2. schvaluje
odměnu ve výši 200.000,- Kč pro fotbalový klub SK Benátky nad Jizerou za postup do Divize v soutěžním
ročníku 2013/2014 (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Jana Košťálová
73/3Z/2014 Oprava přílohy OZV č. 3/2012 o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů
ZM
1. projednalo
návrh odboru Správy majetku a rozvoje města, který doporučuje v příloze obecně závazné vyhlášky Města
Benátky nad Jizerou o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města Benátky nad
Jizerou opravit bod č. 5 takto: nahradit adresu Mělnická č.p. 21 adresou Mělnická č.p. 53.
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souhlasí
s opravou přílohy Obecně závazné vyhlášky Města Benátky nad Jizerou o určení míst pro provozování
výherních hracích přístrojů na území města Benátky nad Jizerou a to v bodě č. 5 jak je výše uvedeno
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2014
Z: Marek Mařík

8) Interpelace zastupitelů
Jaroslav Král
 Informuje, že společnost CONOR s.r.o., zhotovila slavnostní potahy na židle, které budou využívány při
svatbách v areálu zámku a zámeckého parku.
 Děkuje kolektivu z MěCKP za dosud odvedenou práci.
RNDr. Milan Procházka
 Dotazuje se, zda je možnost v rámci vyhodnocování žádostí o rekonstrukce krajských komunikací,
rekonstrukce povrchu v ulici Bratří Bendů.
J. Král – šance na rekonstrukci ulice Bratří Bendů v rámci výše uvedeného vyhodnocování je víceméně nereálná.
Ing. Jan Tichý
 Zve všechny přítomné na Sokolskou akademii pořádanou ke 130. výročí Sokola Benátky nad Jizerou v sobotu
21.06.2014 na Husově náměstí.
MUDr. Tomáš Závora
 Dotazuje se, jakým způsobem bude probíhat cvičná výstavba Protipovodňových stěn v noci
J. Král – v blízkosti jsou dvě pouliční svítidla, bude instalováno ještě jedno výkonné, mobilní svítidlo.
 Požaduje vysazení nových stromů v objektu Polikliniky.
 Informuje, že vůz společnosti AVE CZ stojí v protisměru a požaduje dodržování předpisů.
J. Král – tato záležitost bude konzultována s ředitelem společnosti AVE CZ
Jan Dibitanzl
 Navrhuje rozšíření zásad „Fondu rozvoje bydlení města Benátky nad Jizerou“ o půjčku na tepelné čerpadlo.
Zastupitelstvo města – odkládá řešení tohoto návrhu po komunálních volbách.
9) Náměty a připomínky občanů
Miroslav Hájek
 Informuje, že v ulici Pod Remízkem se vyskytly lišky, které běhají mezi komunikacemi.
J. Král – pověřuje výše uvedenou záležitostí Karla Bendla.
10) Různé, závěr
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Zapsala: Lucie Krátká

Marie Novotná
ověřovatel

Ing. Jan Tichý
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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