MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 03.07.2020
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. 288/11R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 106/4R/2020, 111/4R/2020, 140/6R/2020, 146/6R/2020,
150/6R/2020, 157/6R/2020, 163/6R/2020, 169/6R/2020, 178/7R/2020, 179/7R/2020,
186/7R/2020, 209/8R/2020, 211/8R/2020, 218/8R/2020, 221/8R/2020, 227/8R/2020,
228/9R/2020, 231/9R/2020, 239/9R/2020, 243/9R/2020, 252/9R/2020, 255/10R/2020,
256/10R/2020, 257/10R/2020, 258/10R/2020, 259/10R/2020, 260/10R/2020, 261/10R/2020,
262/10R/2020, 263/10R/2020, 264/10R/2020, 265/10R/2020, 266/10R/2020, 267/10R/2020,
268/10R/2020, 270/10R/2020, 271/10R/2020, 272/10R/2020, 273/10R/2020, 275/10R/2020,
277/10R/2020, 278/10R/2020, 279/10R/2020, 280/10R/2020, 282/10R/2020, 283/10R/2020,
284/10R/2020, 285/10R/2020, 286/10R/2020, 287/10R/2020 (souhlasilo 5 přítomných
radních)
3. revokuje
a. usnesení číslo 234/9R/2020 mění se bod č. 1 a 2 následně:
1. RM projednala předloženou cenovou nabídku od firmy ZETA BENÁTKY s.r.o.,
na akci "Parkoviště u propojovací komunikace u OC Merhaut" za cenu ve výši
420.722,- Kč s DPH (betonové vegetační tvárnice 600x800 mm, těžké, tl. 200 mm)
2. RM schvaluje předloženou cenovou nabídku firmy ZETA BENÁTKY s.r.o., se
sídlem Letní stadion 660, 294 71 Benátky nad Jizerou, na akci "Parkoviště u
propojovací komunikace u OC Merhaut" za cenu ve výši 420.722,- Kč s DPH
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
b. usnesení číslo 237/9R/2020 doplňuje se bod č. 3 a 4 a 5 následně:
3. RM projednala předloženou cenovou nabídku od firmy František Treml, na akci
"Informační panel - areál Zámek" za cenu ve výši 78.650,- Kč s DPH.
4. RM schvaluje předloženou cenovou nabídku firmy František Treml na akci
"Informační panel - areál Zámek" za cenu ve výši 78.650,- Kč s DPH s tím, že bude
umístěn dle varianty 2
5. RM pověřuje starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 289/11R/2020
Zápis č. 3/2020 z jednání Komise pro občanské záležitosti
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2020 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti konaného dne
15.6.2020 (souhlasilo 5 přítomných radních)
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Usnesení č. 290/11R/2020
Cenová nabídka na akci "Zhotovení nástěnného kalendáře města na rok 2021" - STUDIO
WINTER s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy STUDIO WINTER s.r.o. na zhotovení nástěnného
kalendáře města "Benátky nad Jizerou 2021" v počtu 500 ks za celkovou cenu ve výši
72.545,55 Kč s DPH
2. nesouhlasí
s předloženou cenovou nabídkou firmy STUDIO WINTER s.r.o. na zhotovení nástěnného
kalendáře města "Benátky nad Jizerou 2021" v počtu 500 ks za celkovou cenu ve výši
72.545,55 Kč s DPH (nesouhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 291/11R/2020
Cenová nabídka na akci "Multimediální a zvukový průvodce" - DARUMA spol. s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od společnosti DARUMA spol. s.r.o. na akci
"Multimediálního průvodce DVG ORBIS NEO" s integrovaným LCD displejem v
oboustranném provedení za cenu ve výši 216.590,- Kč s DPH, s tím, že ve výše uvedené
ceně není zahrnuto zpracování projektové dokumentace na stavbu elektro přípojky, zajištění
stavebního povolení na stavbu, realizace elektro přípojky
2. nesouhlasí
s cenovou nabídkou od společnosti DARUMA spol. s.r.o. na akci "Multimediálního
průvodce DVG ORBIS NEO" s integrovaným LCD displejem v oboustranném provedení za
cenu ve výši 216.590,- Kč s DPH (nesouhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 292/11R/2020
Cenová nabídka na akci "Ponorné čerpadlo do vrtu BM-2 v areálu koupaliště a zimního
stadionu" - VODNÍ ZDROJE a.s.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od společnosti VODNÍ ZDROJE a.s. na akci ""Ponorné
čerpadlo do vrtu BM-2 v areálu koupaliště a zimního stadionu" za cenu ve výši 101.886,46
Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od společnosti VODNÍ ZDROJE a.s., se sídlem Jindřicha
Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, na akci "Ponorné čerpadlo do vrtu BM-2 v areálu koupaliště
a zimního stadionu" za cenu ve výši 101.886,46 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 5 přítomných
radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 293/11R/2020
Smlouva o likvidaci odpadu - Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice
Středočeského kraje
RM
1. projednala
návrh Smlouvy o likvidaci odpadů mezi městem Benátky nad Jizerou a Oblastní nemocnicí
Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, jejímž předmětem je odvoz a
odstranění nebezpečných odpadů
2. schvaluje
Smlouvu o likvidaci odpadů mezi městem Benátky nad Jizerou a Oblastní nemocnicí Mladá
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Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem třída Václava Klementa 147, 293
01 Mladá Boleslav, jejímž předmětem je odvoz a odstranění nebezpečných odpadů
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 294/11R/2020
Dohoda o uznání závazku a úhradě dluhu - Ing. Miroslav Kříž
RM
1. bere na vědomí
předloženou Dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu s panem Ing. Miroslavem Křížem, se
sídlem Václava Černého 119, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 69366934, za poškození
travnatých ploch o výměře cca 3.500 m2 v City parku v Benátkách nad Jizerou ve výši
303.991,44 Kč s tím, že se zavazuje uhradit dluh nejpozději do 31.12.2022. Na závazek
mohou být použity faktury za práce provedené dlužníkem ve prospěch věřitele. V případě
nedodržení podmínek bude dluh vymáhán zákonnými prostředky
2. postupuje
Dohodu o uznání závazku a úhradě dluhu s panem Ing. Miroslavem Křížem Zastupitelstvu
města ke schválení (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 24.9.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 295/11R/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace - SK Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. projednala
žádost SK Benátky nad Jizerou z.s., o poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč na
částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním oslav 100. výročí založení fotbalového
klubu
2. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč SK Benátky nad Jizerou z.s., se sídlem
Letní stadion 650, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ: 42716187 na částečné pokrytí
nákladů spojených s pořádáním oslav 100. výročí založení fotbalového klubu
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 296/11R/2020
Žádost o zakoupení nebytových prostor na adrese 17. listopadu čp. 514-515 - Společenství
vlastníků bytových jednotek 17. listopadu 514-515
RM
1. projednala
žádost Společenství vlastníků bytových jednotek 17. listopadu 514-515 o odprodej
nebytových prostor v bytovém domě na adrese 17. listopadu (sklepní prostory - kryt CO) pro
potřeby Společenství vlastníků bytových jednotek 17. listopadu 514-515
2. nesouhlasí
s odprodejem nebytových prostor v bytovém domě na adrese 17. listopadu (sklepní prostory
- kryt CO) pro potřeby Společenství vlastníků bytových jednotek 17. listopadu 514-515
(nesouhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 297/11R/2020
Žádost o započtení nákladů na výrobu 3 ks interiérových dveří v bytové jednotce na adrese xxxx
čp. x - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o započtení proinvestovaných nákladů ve výši 27.000,- Kč na výrobu 3 ks
interiérových dveří v bytové jednotce na adrese xxxx čp. x formou odečtu z nájemného
2. souhlasí
se započtením proinvestovaných nákladů ve výši 27.000,- Kč na výrobu 3 ks interiérových
dveří v bytové jednotce na adrese xxxx čp. x formou odečtu z nájemného panu xxxx
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 298/11R/2020
Žádost o odkup likvidovaného nákladního automobilu LIAZ 18,29 ramenový nakladač - Petr
Linhart
RM
1. projednala
žádost pana Petra Linharta o odkoupení likvidovaného nákladního automobilu speciálního kontejnerového ramenového nakladače LIAZ, RZ 8S74273, rok výroby 1996, VIN:
TNG1829SBV2110001, (inv. číslo 3 – 1026) včetně dvou kusů zrezlých/nepoužívaných
kontejnerů
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který doporučuje odprodej za výkupní
cenu železa/šrotu tj. 2,50 Kč/kg dle váhy zapsané v TP (nakladač 8.360 kg, 860
kg/1kontejner), váha nakladače LIAZ a dvou kusů kontejnerů celkem 10.080 kg
3. souhlasí
s odprodejem výše uvedeného likvidovaného nákladního automobilu speciálního kontejnerového ramenového nakladače LIAZ, RZ 8S74273, rok výroby 1996, VIN:
TNG1829SBV2110001, (inv. číslo 3 – 1026) včetně dvou kusů zrezlých/nepoužívaných
kontejnerů, panu Petru Linhartovi, narozenému xxxx, se sídlem Na Šafranici 1462, 293 01
Mladá Boleslav, IČO: 76046176 za cenu ve výši 25.200,- Kč
4. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 299/11R/2020
Žádost o vybudování letní předzahrádky před městskou sportovní halou Dražice Arena Nibe xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o vybudování letní předzahrádky před městskou sportovní halou Dražice
Arena Nibe v období 3.7. - 31.8.2020 s pravidelnou otevírací dobou Po-Pá 15:00 - 21.30
hod., So - Ne 11:00 - 21:30 hod, s celkovou kapacitou 50 míst
2. souhlasí
s vybudováním letní předzahrádky před městskou sportovní halou Dražice Arena Nibe v
období 3.7. - 31.8.2020 s pravidelnou otevírací dobou Po-Pá 15:00 - 21.30 hod., So - Ne
11:00 - 21:30 hod. s tím, že umístění a velikost bude konzultována s odborem Správy
majetku a rozvoje města (souhlasilo 5 přítomných radních)
Termín: ihned
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 300/11R/2020
Žádost o odpuštění nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - ÁMOS - vzdělávání s.r.o.
RM
1. projednala
žádost Mgr. Marie Zukalové, jednatelky společnosti ÁMOS - vzdělávání s.r.o. ohledně
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odpuštění nájemného za pronájem nebytových prostor budovy čp. 50 na pozemku st. 8,
Zámek, Benátky nad Jizerou o celkové výměře 86,34 m2 (podnikání v oblasti vzdělávání) 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 11.6.2020 společnosti ÁMOS - vzdělávání s.r.o., IČO: 29196850, se sídlem
Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9, která je nájemcem dále uvedených nebytových prostor
ve vlastnictví města Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. promíjí nájemné z nebytových prostor v budově č.p. 50, na pozemku
st. 8, Zámek, Benátky nad Jizerou, o celkové výměře 86,34 m2 (podnikání v oblasti
vzdělávání), užívaných na základě Smlouvy o nájmu ze dne 21.6.2018, uzavřené mezi
městem Benátky n. Jiz. (pronajímatelem) a ÁMOS - vzdělávání s.r.o., IČO: 29196850, se
sídlem Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9 (nájemcem), 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 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 301/11R/2020
Žádost o povolení trénování mimo tréninkové dny na sajdkárkrosové trati - Sajdkárkros klub
Benátky nad Jizerou v AČR
RM
1. projednala
žádost pana Petra Boubína, Sajdkárkros klub v AČR Benátky nad Jizerou, o povolení
tréninků mimo tréninkové dny na sajdkárkrosové trati dne 5.7.2020 z důvodu uspořádání
organizovaného tréninku ve dnech 4.7. - 5.7.2020
2. souhlasí
s povolením tréninků mimo tréninkové dny na sajdkárkrosové trati dne 5.7.2020 z důvodu
uspořádání organizovaného tréninku ve dnech 4.7. - 5.7.2020 (souhlasilo 5 přítomných
radních)
Termín: ihned
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 302/11R/2020
Žádost o povolení natáčení filmu "Matky" - 66 Location s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti 66 Location s.r.o. o pronájem travnaté plochy starého hřiště u benzinové
pumpy o velikosti cca 20 x 20 m k zaparkování filmového zázemí z důvodu natáčení filmu
"Matky" v ulici Spojovací a U Starého hřiště dne 4.8.2020
2. souhlasí
s pronájmem travnaté plochy starého hřiště u benzinové pumpy o velikosti cca 20 x 20 m k
zaparkování filmového zázemí z důvodu natáčení filmu "Matky" v ulici Spojovací a U
Starého hřiště dne 4.8.2020 za částku 15 tis. Kč/den s tím, že plochu vymezí zaměstnanci
SMRM (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 303/11R/2020
Žádost o pronájem prostoru v oblasti kolem "Benáteckého vrchu" - AGS Trade s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti AGS Trade s.r.o. o pronájem prostor v oblasti kolem "Benáteckého
vrchu", parc. č. 5087/2 a 5087/1 z důvodu pořádání nekomerčního projektu "PlayAirsoft.cz"
v termínu 5.9.2020 a umožnění přístupu v některých předchozích dnech kvůli přípravám
2. nesouhlasí
s pronájmem prostor v oblasti kolem "Benáteckého vrchu", parc. č. 5087/2 a 5087/1 z
důvodu pořádání nekomerčního projektu "PlayAirsoft.cz" v termínu 5.9.2020 z důvodu
bezpečnosti (nesouhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 304/11R/2020
Žádost o snížení poplatku za ubytování a snídani v Sport penzionu Benátky - BK Mladá
Boleslav
RM
1. projednala
žádost BK Mladá Boleslav o snížení poplatku za ubytování a snídani v Sport penzionu
Benátky v termínu 15.8. – 20.8.2020
2. souhlasí
se snížením částky za snídani na 70,- Kč za dítě do 10 let v termínu 15.8. – 20.8.2020
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 305/11R/2020
Žádost o pronájem vypůjčených prostor - Nohejbal-klub
RM
1. projednala
žádost Nohejbal-klubu, se sídlem Dražická 738, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO:
48682829 o pronájem vypůjčených prostor dle Smlouvy o výpůjčce č. 3/NB/2020, dle bodu
III/4 této smlouvy, panu xxxx z důvodu konaní soukromé rodinné oslavy narozenin ve dnech
25. - 26.7.2020
2. souhlasí
s pronájmem vypůjčených prostor dle Smlouvy o výpůjčce č. 3/NB/2020, dle bodu III/4 této
smlouvy, panu xxxx z důvodu z důvodu konaní soukromé rodinné oslavy narozenin ve
dnech 25. - 26.7.2020 s tím, že musí být dodržena doba nočního klidu od 22:00 - 6:00 hodin
(souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 24.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 306/11R/2020
Žádost o řešení dopravní situace v ulici Raabova - xxxx
RM
1. projednala
žádost xxxx a xxxx o řešení dopravy v ulici Raabova na rozcestí na kopci směrem k
Loděnici z důvodu ochrany majetku a obyvatel
2. rozhodla
že na vjezdu bude umístěna značka "zákaz vjezdu" s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze
vjezd povolen" (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 307/11R/2020
Žádost o přidělení městské bytové jednotky - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o přidělení městské bytové jednotky v Benátkách nad Jizerou
2. sděluje
žadatelce, že město Benátky nad Jizerou nedisponuje v současné době žádnou volnou
bytovou jednotkou a na pronájem volných městských bytových jednotek vypisuje veřejné
nabídky, které jsou zveřejňovány na úředních deskách (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 308/11R/2020
Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu na adrese L. Vágnera čp. x, Benátky nad
Jizerou - xxxx, xxxx
RM
1. projednala
a. žádost paní xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na
adrese Ladislava Vágnera x, Benátky nad Jizerou
b. žádost paní xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na
adrese Ladislava Vágnera x, Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, který prodloužení
nájemních smluv doporučuje, s paní xxxx na dobu určitou a to od 1.8.2020 do 31.7.2021 a s
paní xxxx na dobu určitou a to od 1.7.2020 do 30.9.2020
3. souhlasí
a. s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na adrese Ladislava
Vágnera x, Benátky nad Jizerou s paní xxxx, na dobu určitou od 1.8.2020 do
31.7.2021
b. s prodloužením Nájemní smlouvy o nájmu sociálního bytu č. x na adrese Ladislava
Vágnera x, Benátky nad Jizerou s paní xxxx, na dobu určitou od 1.7.2020 do
30.9.2020 (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 309/11R/2020
Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. x, náměstí 17. listopadu x, Benátky nad Jizerou xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu bytu č. x, na adrese Náměstí 17.
listopadu x, Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města - bytové hospodářství, který prodloužení
nájemní smlouvy doporučuje na dobu určitou a to od 1.8.2020 do 30.7.2021
3. souhlasí
s prodloužením výše uvedené nájemní smlouvy na dobu určitou a to od 1.8.2020 do
30.7.2021 (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 310/11R/2020
Žádost o započtení nákladů na úpravu prostor sloužící k podnikání - prostory určené pro
poskytování občerstvení na zimním stadionu - Andrej Ševčenko
RM
1. projednala
žádost pana Andreje Ševčenka o započtení proinvestovaných nákladů ve výši 38.613,- Kč na
úpravu prostor sloužící k podnikání - prostory určené pro poskytování občerstvení na
zimním stadionu formou odečtu z nájemného
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2. souhlasí
se započtením proinvestovaných nákladů ve výši 38.613,- Kč na úpravu prostor sloužící k
podnikání - prostory určené pro poskytování občerstvení na zimním stadionu formou odečtu
z nájemného panu Andreji Ševčenkovi s tím, že budou předloženy účetní doklady za
skutečně provedené práce (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 311/11R/2020
Žádost o vydání vyjádření pro vydání dodatečného povolení - ANITAS s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti ANITAS s.r.o. o vydání vyjádření pro vydání dodatečného povolení
stavby "Stavební úpravy se změnou užívání č.p. 7, Dražice" na pozemcích st. 44, parc. č.
762 a 763/1 v k.ú. Dražice
2. postupuje
výše uvedenou žádost k vyjádření Komisi pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a
bezpečnost a Odboru Výstavby a územního plánování (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 312/11R/2020
Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu "Obytný soubor Benátky nad Jizerou,
parc. č. 470/38, 470/39, 470/40, 470/99 v k.ú. Staré Benátky" - MR&S architekti s.r.o.
RM
1. projednala
žádost od společnosti MR&S architekti s.r.o. o stanovisko k projektové dokumentaci na
stavbu "Obytný soubor Benátky nad Jizerou, parc. č. 470/38, 470/39, 470/40, 470/99 v k.ú.
Staré Benátky"
2. postupuje
výše uvedenou žádost k vyjádření Komisi pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a
bezpečnost a Odboru Výstavby a územního plánování (souhlasilo 5 přítomných radních)
T: 31.7.2020
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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