MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 02.10.2020
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. 378/15R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 269/10R/2020, 294/11R/2020, 317/12R/2020, 318/12R/2020,
319/12R/2020, 326/12R/2020, 328/12R/2020, 331/13R/2020, 335/13R/2020, 336/13R/2020,
337/13R/2020, 341/13R/2020, 342/13R/2020, 349/14R/2020, 350/14R/2020, 351/14R/2020,
352/14R/2020, 353/14R/2020, 354/14R/2020, 355/14R/2020, 356/14R/2020, 357/14R/2020,
358/14R/2020, 359/14R/2020, 360/14R/2020, 361/14R/2020, 362/14R/2020, 363/14R/2020,
364/14R/2020, 365/14R/2020, 366/14R/2020, 367/14R/2020, 368/14R/2020, 369/14R/2020,
370/14R/2020, 371/14R/2020, 372/14R/2020, 373/14R/2020, 374/14R/2020, 376/14R/2020,
377/14R/2020 (souhlasilo 6 přítomných radních)
3. revokuje
a. usnesení číslo 248/9R/2020 mění se bod č. 3 následně:
3. RM schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Česká republika -Státní oblastní archiv v
Praze, organizační složka státu, se sídlem Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4, IČO: 70979391,
na podporu odborné konference Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou pořádanou
Státním okresním archivem v Mladé Boleslavi, Ústavem dějin Univerzity Karlovy a
archivem Univerzity Karlovy a Muzeem Mladoboleslavska
b. pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
b. usnesení číslo 324/12R/2020 doplňuje se na základě sejmutí záměru pronájmu nebytových
prostor (kryt CO) na adrese Nám. 17. listopadu 514 z úřední desky bod č. 3 následně:
3. RM souhlasí s pronájmem výše uvedených prostor panu xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx
s účinností od 1.11.2020 na dobu neurčitou, za cenu ve výši10.335,- Kč/rok + náklady na
služby s nájmem spojené (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
c. usnesení číslo 375/14R/2020 doplňuje se na základě sejmutí záměru pronájmu nebytových
prostor na adrese Pražská 96, Benátky nad Jizerou z úřední desky bod č. 3 následně:
3. RM souhlasí s pronájmem výše uvedených prostor Krajskému ředitelství Policie
Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535 , 156 00 Praha 5 - Zbraslav s účinností od
1.11.2020 na dobu neurčitou, za cenu ve výši 22.750,- Kč/rok + náklady na služby s nájmem
spojené (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 379/15R/2020
Přehled dlužných částek za pronájem nebytových prostor
RM
1. projednala
přehled dlužných částek za pronájem nebytových prostor (stav ke dni 30.9.2020)
2. bere na vědomí
přehled dlužných částek za pronájem nebytových prostor (stav ke dni 30.9.2020) (souhlasilo 6
přítomných radních)
Usnesení č. 380/15R/2020
Volební řád školských rad pro volební období 2021-2023
RM
1. projednala
z důvodu zajištění nových voleb do Školské rady při Základní škole Benátky nad Jizerou, Husovo
náměstí 55 a při Základní škole Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Pro volební období 2021 - 2023
schválení volebního řádu stanovení počtu členů školské rady a jmenování třetiny členů
2. schvaluje
pro volby do Školské rady při Základní škole Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 a při Základní
škole Benátky nad Jizerou, Pražská 135, pro volební období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2023 Volební
řád školské rady čj. MěÚ BnJ/06205/2020/VV, který je platný a účinný od 2.10.2020, kde celkový
počet 6 členů (pro každou školskou radu výše uvedených škol), stanovený RM dne 08. 09. 2005
zůstává i nadále v platnosti
3. jmenuje
pro volby do Školské rady při Základní škole Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 a při Základní
škole Benátky nad Jizerou, Pražská 135, pro volební období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2023 členy:
a) Školské rady při Základní škole Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55: RNDr. Pavla Štiftera a
paní Marii Khýnovou
b) Školské rady při Základní škole Benátky nad Jizerou, Pražská 135: RNDr. Pavla Štiftera a paní Marii
Khýnovou (souhlasilo 5 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.10.2020
Z: Marie Khýnová

Usnesení č. 381/15R/2020
Stanovisko k návrhu na pořízení změny Územního plánu Benátky nad Jizerou
RM
1. bere na vědomí
stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního
plánování k návrhu na pořízení změny Územního plánu Benátky nad Jizerou na pozemcích parc. č.
452, 453 v k.ú. Obodř a parc. č. 960, 1195 v k.ú. Kbel a postupuje toto stanovisko Zastupitelstvu
města k projednání (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 382/15R/2020
Cenová nabídka na realizaci projektu "Založení vegetačních prvků v krajině - II. etapa - Alej k Trnávce
k.ú. Kbel p.č. 1265" - Správa městských lesů
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku příspěvkové organizace Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, na
akci "Založení vegetačních prvků v krajině - II. etapa - Alej k Trnávce k.ú. Kbel p.č. 1265" za cenu ve
výši 350.179,45 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku příspěvkové organizace Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, se
sídlem Hájovna 52, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 75126036, na akci "Založení vegetačních
prvků v krajině - II. etapa - Alej k Trnávce k.ú. Kbel p.č. 1265" za cenu ve výši 350.179,45 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 383/15R/2020
Cenová nabídka na realizaci projektu "Založení vegetačních prvků v krajině - II. etapa - Alej U pěšin k.ú.
Nové Benátky p.č. 1065" - Správa městských lesů
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku příspěvkové organizace Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, na
akci "Založení vegetačních prvků v krajině - II. etapa - Alej U pěšin k.ú. Nové Benátky p.č. 1065" za
cenu ve výši 357.726,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku příspěvkové organizace Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, se
sídlem Hájovna 52, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 75126036, na akci "Založení vegetačních
prvků v krajině - II. etapa - Alej U pěšin k.ú. Nové Benátky p.č. 1065" za cenu ve výši 357.726,- Kč s
DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 384/15R/2020
Cenová nabídka na realizaci projektu "Založení vegetačních prvků v krajině - II. etapa - Alej Na Viničce
k.ú. Obodř p.č. 460" - Správa městských lesů
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku příspěvkové organizace Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, na
akci "Založení vegetačních prvků v krajině - II. etapa - Alej Na Viničce k.ú. Obodř p.č. 460" za cenu
ve výši 256.635,56 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku příspěvkové organizace Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, se
sídlem Hájovna 52, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 75126036, na akci "Založení vegetačních
prvků v krajině - II. etapa - Alej Na Viničce k.ú. Obodř p.č. 460" za cenu ve výši 256.635,56 Kč s
DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 385/15R/2020
Cenová nabídka na realizaci projektu "Založení vegetačních prvků v krajině - II. etapa - Doprovodná
zeleň cyklostezky GreenWay Jizera k.ú. Dražice p.č. 1171" - Správa městských lesů
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku příspěvkové organizace Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, na
akci "Založení vegetačních prvků v krajině - II. etapa - Doprovodná zeleň cyklostezky GreenWay
Jizera k.ú. Dražice p.č. 1171" za cenu ve výši 202.704,40 Kč s DPH

2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku příspěvkové organizace Správa městských lesů Benátky nad Jizerou, se
sídlem Hájovna 52, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 75126036, na akci "Založení vegetačních
prvků v krajině - II. etapa - Doprovodná zeleň cyklostezky GreenWay Jizera k.ú. Dražice p.č. 1171"
za cenu ve výši 202.704,40 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 386/15R/2020
Cenová nabídka na akci "Benátky nad Jizerou, parkoviště u objektu Pražská č.p. 614" před OC Merhaut
s.r.o. - ZETA BENÁTKY s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy ZETA BENÁTKY s.r.o., na akci "Benátky nad Jizerou,
parkoviště u objektu Pražská č.p. 614" před OC Merhaut s.r.o. za cenu ve výši 990.630,- Kč s DPH
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2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy ZETA BENÁTKY s.r.o., se sídlem Letní stadion 660, 294 71
Benátky nad Jizerou, na akci "Benátky nad Jizerou, parkoviště u objektu Pražská č.p. 614" před OC
Merhaut s.r.o. za cenu ve výši 990.630,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 387/15R/2020
Cenová nabídka na zpracování žádosti o podporu projektu "Rekonstrukce místní komunikace ul. Boženy
Němcové, Benátky nad Jizerou" - LK Advisory s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku společnosti LK Advisory s.r.o., na zpracování žádosti o podporu
projektu "Rekonstrukce místní komunikace ul. Boženy Němcové, Benátky nad Jizerou", za celkovou
cenu ve výši 30.250,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídkou společnosti LK Advisory s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, 130 00
Praha 3 - Žižkov, IČO: 07735405, na zpracování žádosti o podporu projektu "Rekonstrukce místní
komunikace ul. Boženy Němcové, Benátky nad Jizerou", za celkovou cenu ve výši 30.250,- Kč s
DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 388/15R/2020
Smlouva o umístění reklamního zařízení - sloup VO, město Benátky nad Jizerou x CARBORUNDUM
ELECTRITE a.s.
RM
1. projednala
návrh Smlouvy o umístění reklamního zařízení mezi městem Benátky nad Jizerou a společností
CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., jejímž předmětem je užívání části sloupu veřejného osvětlení
za účelem umístění reklamního zařízení, a to tabule o rozměru 70 cm x 100 cm za cenu ve výši
11.000,- Kč bez DPH/2 roky tj. 13.310,- Kč s DPH/2 roky, na dobu neurčitou, počínaje dnem
1.1.2020
2. schvaluje
Smlouvu o umístění reklamního zařízení mezi městem Benátky nad Jizerou a společností
CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., jejímž předmětem je užívání části sloupu veřejného osvětlení
za účelem umístění reklamního zařízení, a to tabule o rozměru 70 cm x 100 cm za cenu ve výši
11.000,- Kč bez DPH/2 roky tj. 13.310,- Kč s DPH/2 roky, na dobu neurčitou, počínaje dnem
1.1.2020
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 389/15R/2020
Smlouva o výpůjčce - Město Benátky nad Jizerou x Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí
55
RM
1. projednala
smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou (jako půjčitelem) a
Základní školou Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 (jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je
výpůjčka multifunkční pánve Rational i Vario Pro L - inv. číslo 0012-01770, včetně příslušenství pro
multifunkční pánev - inv. číslo 0012-01758
2. schvaluje
smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou (jako půjčitelem) a
Základní školou Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 (jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je
výpůjčka multifunkční pánve Rational i Vario Pro L - inv. číslo 0012-01770, včetně příslušenství pro
multifunkční pánev - inv. číslo 0012-01758
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3.

pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 5 přítomných radních, 1 se zdržel
hlasování)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík

Usnesení č. 390/15R/2020
Smlouva o výpůjčce pozemku p.č. 133/82, k.ú. Staré Benátky - MERHAUT, s.r.o. x Město Benátky nad
Jizerou
RM
1. projednala
návrh smlouvy o výpůjčce mezi společností MERHAUT s.r.o. (jako půjčitelem) a městem Benátky
nad Jizerou (jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je výpůjčka pozemku parc. č. 133/82, ostatní
plocha, zeleň, o výměře 366 m2, v k.ú. Staré Benátky za účelem vybudování zpevněné plochy
2. schvaluje
smlouvu o výpůjčce mezi společností MERHAUT s.r.o. (jako půjčitelem) a městem Benátky nad
Jizerou (jako vypůjčitelem), jejímž předmětem je výpůjčka pozemku parc. č. 133/82, ostatní plocha,
zeleň, o výměře 366 m2, v k.ú. Staré Benátky za účelem vybudování zpevněné plochy
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 391/15R/2020
Smlouva o dílo "Novoroční ohňostroj" - FLASH BARRANDOV Speciální efekty s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou FLASH
BARRANDOV Speciální efekty s.r.o., jejímž předmětem je provedení " Novoročního ohňostroje
2021" za cenu do 200 000 Kč včetně DPH
2. souhlasí
s předloženým návrhem na uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou
FLASH BARRANDOV Speciální efekty s.r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 322, 152 53 Praha,
jejímž předmětem je provedení "Novoročního ohňostroje 2021" za cenu do 200 000 Kč včetně DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Marie Khýnová
Usnesení č. 392/15R/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu na pozemku
parc. č. 421/42 v k.ú. Nové Benátky - ELMA Kladno s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu mezi městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou
ELMA Kladno s.r.o. jejímž předmětem je zřízení věcného břemene a právo provést stavbu - kabelové
vedení NN na pozemku parc. č. 421/42 v k.ú. Nové Benátky
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu mezi městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou
firmou ELMA Kladno s.r.o., se sídlem Třebušice 103, 273 41 Brandýsek, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene a právo provést stavbu - kabelové vedení NN na pozemku parc. č. 421/42 v k.ú.
Nové Benátky
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 393/15R/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - parc.č. 421/42, 421/44 v k.ú. Nové
Benátky - "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu, věžový vodojem, Benátky nad Jizerou" FIBERNET, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., jejímž předmětem je zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 421/42, 421/44 v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení
objektu v ul. U Vodojemu, věžový vodojem, Benátky nad Jizerou"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321,
293 01 Mladá Boleslav, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č.
421/42, 421/44 v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu, věžový
vodojem, Benátky nad Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 394/15R/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - parc.č. 411/2, 414/5, 417/53, 417/54,
417/55 vše v k.ú. Nové Benátky - "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 580, Benátky nad
Jizerou" - FIBERNET, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., jejímž předmětem je zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 411/2, 414/5, 417/53, 417/54, 417/55 vše v k.ú. Nové Benátky na
akci "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 580, Benátky nad Jizerou"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321,
293 01 Mladá Boleslav, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č.
411/2, 414/5, 417/53, 417/54, 417/55 vše v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v
ul. U Vodojemu čp. 580, Benátky nad Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s
DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 395/15R/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - parc.č. 417/55, 420/34, 421/43 vše v k.ú.
Nové Benátky - "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 619, Benátky nad Jizerou" FIBERNET, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., jejímž předmětem je zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 417/55, 420/34, 421/43 vše v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické
připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 619, Benátky nad Jizerou"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321,
293 01 Mladá Boleslav, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č.
417/55, 420/34, 421/43 vše v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu
čp. 619, Benátky nad Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 396/15R/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - parc.č. 421/42 v k.ú. Nové Benátky "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 674, Benátky nad Jizerou" - FIBERNET, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., jejímž předmětem je zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 421/42 v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v
ul. U Vodojemu čp. 674, Benátky nad Jizerou"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321,
293 01 Mladá Boleslav, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č.
421/42 v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 674, Benátky
nad Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 397/15R/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - parc.č. 421/43 v k.ú. Nové Benátky "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 625, Benátky nad Jizerou" - FIBERNET, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., jejímž předmětem je zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 421/43 v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v
ul. U Vodojemu čp. 625, Benátky nad Jizerou"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321,
293 01 Mladá Boleslav, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č.
421/43 v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 625, Benátky
nad Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 398/15R/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - parc.č. 420/34, 420/35, 421/42 vše v k.ú.
Nové Benátky - "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 649, Benátky nad Jizerou" FIBERNET, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., jejímž předmětem je zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 420/34, 420/35, 421/42 vše v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické
připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 649, Benátky nad Jizerou"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321,
293 01 Mladá Boleslav, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č.
420/34, 420/35, 421/42 vše v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu
čp. 649, Benátky nad Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 399/15R/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - parc.č. 421/42 v k.ú. Nové Benátky "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 613, Benátky nad Jizerou" - FIBERNET, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., jejímž předmětem je zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 421/42 v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v
ul. U Vodojemu čp. 613, Benátky nad Jizerou"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Benátky nad Jizerou a společností FIBERNET, a.s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321,
293 01 Mladá Boleslav, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č.
421/42 v k.ú. Nové Benátky na akci "Optické připojení objektu v ul. U Vodojemu čp. 613, Benátky
nad Jizerou" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 23.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 400/15R/2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu koupaliště a zimního
stadionu - I. etapa" - SYNER s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Přístavba zázemí a stavební úpravy v
areálu koupaliště a zimního stadionu - I. etapa" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou SYNER
s.r.o., jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby a to do 31.10.2020
2. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu
koupaliště a zimního stadionu - I. etapa" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou SYNER s.r.o., se
sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČO: 48292516, jehož předmětem je změna
termínu dokončení stavby a to do 31.10.2020
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 401/15R/2020
Výpověď ze Smlouvy o pronájmu nebytových prostor - xxxxxxxxxx
RM
1. bere na vědomí
zaslanou výpověď ze Smlouvy o pronájmu nebytových prostor, na adrese Husovo náměstí čp. 41,
Benátky nad Jizerou o výměře 68,44 m2 (stomatologická laboratoř) ke dni 31.12.2020 od paní
xxxxxxxxxx
2. souhlasí
s ukončením Smlouvy o pronájmu nebytových prostor, na adrese Husovo náměstí čp. 41, Benátky nad
Jizerou o výměře 68,44 m2 (stomatologická laboratoř) s paní xxxxxxxxxx, bytem nám. 17. listopadu
577, 294 71 Benátky nad Jizerou ke dni 31.12.2020 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 402/15R/2020
Dopis vlastníkům zastavitelných ploch dle územního plánu
RM
1. bere na vědomí
návrh dopisu od PhDr. Ondřeje Kalivody zpracovatele Zprávy o uplatňování územního plánu města
2. rozhodla
rozeslat tento dopis všem vlastníkům zastavitelných ploch dle územního plánu uvedených v příloze
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 403/15R/2020
Žádost o finanční vypořádání částky za pronájem - Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad
Jizerou z.s.
RM
1. projednala
předloženou žádost pana Petra Martince, prezidenta Badmintonového klubu 1973 DELTACAR
Benátky nad Jizerou o finanční vypořádání částky za pronájem sportovní haly Nibe za období od
1.9.2009 do 31.12.2019
2. pověřuje
vedení města sjednáním osobní schůzky s panem Petrem Martincem, prezidentem Badmintonového
klubu 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 404/15R/2020
Žádost o bezplatné užívání veřejného prostranství v rámci umístění loutkového divadla - Staročeské
kašpárkovo loutkové divadlo
RM
1. projednala
žádost pana Viléma Janečka, principála Staročeského kašpárkova loutkového divadla:
a. o bezplatné užívání veřejného prostranství (parkoviště po levé straně před mostem směrem z
centra) ve dnech 26.10.-30.10.2020 z důvodu pořádání loutkového představení
b. bezplatné umístění reklamních tabulek (15 ks) na sloupy veřejného osvětlení
2. souhlasí
a. s bezplatným užíváním veřejného prostranství (za prostorem Billa) ve dnech 26.10.30.10.2020 z důvodu pořádání loutkového představení za dodržení všech hygienických a
bezpečnostních opatření
b. s bezplatným umístěním reklamních tabulek (15 ks) na sloupy veřejného osvětlení (souhlasilo
6 přítomných radních)
T: 23.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 405/15R/2020
Žádost o finanční dotaci na nájemné - xxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxxx o finanční dotaci na úhradu nájemného za provoz obchodu s ovocem a
zeleninou, na adrese Pražská 68, Benátky nad Jizerou z důvodu poklesu tržeb vlivem rekonstrukce ulice
Pražská
2. nesouhlasí
s poskytnutím finanční dotace na úhradu nájemného za provoz obchodu s ovocem a zeleninou, na
adrese Pražská 68, Benátky nad Jizerou z důvodu poklesu tržeb vlivem rekonstrukce ulice Pražská
(nesouhlasilo 5 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 406/15R/2020
Žádost o schválení výstavy pro období 2020/21 a o úhradu nákladů spojených s její realizací - xxxxxxxxxx
RM
1. projednala
žádost xxxxxxxxxx o schválení výstavy pro období 2020/21 s názvem "Mezi tím co je a tím co se tvoří"
a o úhradu nákladů ve výši 29.456,- Kč spojených s její realizací
2. sděluje
žadatelce, že výše uvedená žádost bude projednána Radou města po zaplacení dlužné částky za
pronájem nebytových prostor včetně nákladů za užívání nebytových prostor (služeb) na adrese
Husovo náměstí čp. 41 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 407/15R/2020
Žádost o poskytnutí součinnosti a spolupráce při řešení nevyhovujícího stavu stanice HZS Benátky nad
Jizerou - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
RM
1. projednala
žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí součinnosti a spolupráce při
řešení nevyhovujícího stavu stanice HZS Benátky nad Jizerou, na adrese Jiráskova 362/2, 294 71
Benátky nad Jizerou
2. odkládá
výše uvedenou žádost do dalšího zasedání Rady města (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 16.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 408/15R/2020
Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu na adrese L. Vágnera čp. 139, Benátky nad
Jizerou – xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
RM
1. projednala
a. žádost paní xxxxxxxxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4 na
adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou
b. žádost paní xxxxxxxxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1 na
adrese Ladislava Vágnera 139, Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, který prodloužení nájemních
smluv doporučuje, s paní xxxxxxxxxx opět na dobu určitou a to od 1.10.2020 do 31.12.2020 a s paní
xxxxxxxxxx opět na dobu určitou a to od 1.10.2020 do 31.12.2020
3. souhlasí
a. s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4 na adrese Ladislava Vágnera
139, Benátky nad Jizerou s paní xxxxxxxxxx, na dobu určitou od 1.10.2020 do 31.12.2020
b. s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1 na adrese Ladislava Vágnera
139, Benátky nad Jizerou s paní xxxxxxxxxx, na dobu určitou od 1.10.2020 do 31.12.2020
(souhlasilo 6 přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 409/15R/2020
Žádost o schválení změny odpisů DHM pro rok 2020 - ZŠ Husovo náměstí
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Radka Dostála, ředitele ZŠ Husovo náměstí 55, Benátky nad Jizerou, o souhlas se
změnou odpisů majetku ZŠ pro rok 2020 z původních 52.411,- Kč na 51.370,40 Kč z důvodu
převedení el. výklopné pánve E9B/013 do majetku zřizovatele
2. schvaluje
odpisy majetku ZŠ Husovo náměstí 55 pro rok 2020 v celkové výši 51.370,40 Kč (souhlasilo 5
přítomných radních, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 410/15R/2020
Žádost o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na financování trvání zvýšených provozních
výdajů a sanací výpadku příjmu, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných
opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 - Městské centrum
komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na financování trvání
zvýšených provozních výdajů a sanací výpadku příjmu, v souvislosti s přijímáním karanténních
opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií
COVID-19
2. souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na financování trvání zvýšených provozních výdajů a
sanací výpadku příjmu, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a
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krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 411/15R/2020
Žádost o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na podporu vícenákladů, výpadků
finančních zdrojů a kompenzaci zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 - Městské centrum
komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na podporu
vícenákladů, výpadků finančních zdrojů a kompenzaci zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID19 v celkové výši 135.763,- Kč
2. souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na podporu vícenákladů, výpadků finančních zdrojů a
kompenzaci zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 v celkové výši 135.763,- Kč (souhlasilo
6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 412/15R/2020
Žádost o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 - Městské
centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče
a. o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií
COVID-19 v celkové výši 105.190,- Kč
b. o souhlas s vyplacením finančních prostředků zdravotnickým pracovníkům dle určených
dotačních pravidel
2. souhlasí
a. s podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v
celkové výši 105.190,- Kč
b. s vyplacením finančních prostředků zdravotnickým pracovníkům dle určených dotačních
pravidel (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 413/15R/2020
Žádost o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 - Městské centrum komplexní
péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče
a. o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 v
celkové výši 829.798,- Kč
b. o souhlas s vyplacením finančních prostředků zaměstnancům MěCKP dle určených dotačních
pravidel
2. souhlasí
a. s podáním žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 v celkové výši
829.798,- Kč
b. s vyplacením finančních prostředků zaměstnancům MěCKP dle určených dotačních pravidel
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 414/15R/2020
Žádost o schválení Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok
2020 - Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče, o schválení uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci č. S1230/SOC/2020 včetně přílohy, jejíž předmětem je dofinancování sociální služby - terénní
pečovatelské služby ve výši 115.200,- Kč v mimořádném termínu dotačního řízení Středočeského
kraje na rok 2020
2. souhlasí
s uzavřením Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci č. S-1230/SOC/2020 včetně přílohy, jejíž
předmětem je dofinancování sociální služby - terénní pečovatelské služby ve výši 115.200,- Kč v
mimořádném termínu dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2020 (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 415/15R/2020
Žádost o schválení přijetí sponzorských finančních darů - Městské centrum komplexní péče Benátky nad
Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., pověřené řízením příspěvkové organizace města Městského
centra komplexní péče, o povolení přijetí sponzorského finančního daru
a. ve výši 3.000,- Kč od paní xxxxxxxxxxx určeného k nákupu ovoce a vitamínů pro klienty
MěCKP v průběhu podzimu
b. ve výši 3.000,- Kč od pana xxxxxxxxxxx určeného k zajištění aktivit MěCKP spojených s
předvánočním časem
2. souhlasí
s přijetím sponzorských finančních darů od výše uvedených dárců (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.10.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 416/15R/2020
Zveřejnění záměru "Změna podmínky nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Multifunkčního
centra (restaurace, ubytovací část a fitness centrum)"
RM
1. rozhodla
na základě usnesení zastupitelstva města č. 77/3Z/2020 zveřejnit záměr:
změnit podmínky nájmu prostor sloužících k podnikání v budově Multifunkčního centra (restaurace a
ubytovací část)
• v budově č.p. 655 (objekt občanské vybavenosti), která je součástí pozemku stp.č. 1055 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 1116 m2 v k.ú. Staré Benátky, část obce Benátky nad Jizerou II, obec
Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav (v budově Multifunkčního centra, na adrese U Cukrovaru
655, Benátky nad Jizerou), které jsou nájemcem užívány za účelem provozování restaurace a ubytovací
části (Hotel Bílý Páv) na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1/NB/2019 ze
dne 29.3.2019
• a to přechodným snížením nájemného na částku 0,-Kč v období od 1.9.2020 do 31.12.2020 z důvodu
přetrvávající nepříznivé situace v oblasti cestovního ruchu a ubytovacích služeb související s
prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) (souhlasilo 5 přítomných radních, 1
se zdržel hlasování)
2.

pověřuje
starostu města k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1/NB/2019 ze
dne 29.3.2019 se společností U BÍLÉHO PÁVA s.r.o., jehož předmětem bude přechodné snížení
nájemného na částku 0,-Kč v období od 1.9.2020 do 31.12.2020 z důvodu přetrvávající nepříznivé
situace v oblasti cestovního ruchu a ubytovacích služeb související s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaného jako SARS CoV-2)
Termín: ihned
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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