MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 06.03.2020
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. 91/4R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 534/18R/2019, 544/18R/2019, 565/20R/2019, 566/20R/2019,
1/1R/2020, 4/1R/2020, 10/1R/2020, 11/1R/2020, 19/2R/2020, 21/2R/2020, 24/2R/2020,
25/2R/2020, 27/2R/2020, 28/2R/2020, 29/2R/2020, 37/2R/2020, 40/2R/2020,
41/2R/2020, 42/2R/2020, 43/2R/2020, 44/2R/2020, 45/2R/2020, 48/2R/2020,
50/3R/2020, 51/3R/2020, 52/3R/2020, 53/3R/2020, 58/3R/2020, 59/3R/2020,
60/3R/2020, 62/3R/2020, 63/3R/2020, 65/3R/2020, 66/3R/2020, 70/3R/2020,
72/3R/2020, 74/3R/2020, 75/3R/2020, 76/3R/2020, 79/3R/2020, 80/3R/2020,
83/3R/2020, 84/3R/2020, 86/3R/2020, 88/3R/2020, 89/3R/2020, 90/3R/2020 (souhlasilo
7 přítomných radních)
3. revokuje
a. usnesení číslo 44/2R/2020 doplňuje se na základě sejmutí záměru pronájmu
nebytových prostor (sklad), na adrese Husovo náměstí čp. 12, Benátky nad Jizerou
bod č. 3 následně:
3. RM souhlasí s převodem Smlouvy o pronájmu nebytového prostoru (sklad) na
adrese Husovo náměstí 12, Benátky nad Jizerou na xxxx, IČO: xxxx, s účinností
od 1.4.2020 na dobu neurčitou (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
b. usnesení číslo 85/3R/2020 doplňuje se na základě osobní schůzky s vlastníkem
objektu panem xxxx a žadatelem xxxx bod č. 3 následně:
3. RM souhlasí s rozšířením přístavby - změna stavby před jejím dokončením stavební úpravy a přístavba OC Benátky nad Jizerou pro účely sloučeného
územního a stavebního řízení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
c. usnesení číslo 42/2R/2020 doplňuje se na základě osobní schůzky pana starosty a
místostarosty s panem Pavlem Houdkem, jednatelem společnosti U Bílého páva
s.r.o. bod č. 4 následně:
4. RM rozhodla, na základě souhlasného stanoviska pana Houdka s navýšení
nájemného od doby uvedení klimatizace do provozu v pokojích hotelu, zahrnout
vybudování klimatizace v hotelu U Bílého páva do rozpočtu města na letošní rok
s tím, že po uvedení klimatizace do provozu bude upraveno nájemné za užívání
tohoto vybavení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 92/4R/2020
Návrh rozpočtové opatření č.1/2020
RM
1. projednala
předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2020
2. schvaluje
předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2020
3. doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2020 v této výši:
rozpočtové opatření č. 1/2020 takto:
Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši ........ 233.380.508,95 Kč
Financování (tř. 8) ve výši .........................……....122.356.185,17 Kč
Fondy (tř. 4) ve výši ........................................……........890.000,- Kč
Celkové zdroje ve výši .............................……......356.626.694,12 Kč
Výdaje běžné (tř. 5).........................................…...173.601.598,12 Kč
Výdaje kapitálové (tř. 6)...........................................183.025.096,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši ..........................356.626.694,12 Kč
Závaznými ukazateli v rozpočtu jsou v odvětvovém třídění (paragrafy) dle vyhlášky
č.323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 93/4R/2020
Zápis č. 1/2020 z jednání Komise pro občanské záležitosti
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2020 ze zasedání Komise pro občanské záležitosti konaného dne
24.2.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 94/4R/2020
Zápis č. 3/2019 z jednání Komise pro zdravotnictví a sociální
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2019 ze zasedání Komise pro zdravotnictví a sociální konaného
dne 11.12.2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 95/4R/2020
Zveřejnění záměru "Pronájem prostor sloužící k podnikání - prostory určené pro
poskytování občerstvení na zimním stadionu"
RM
1. rozhodla
zveřejnit záměr "Pronajmout prostory sloužící k podnikání, a to prostory určené pro
poskytování občerstvení na zimním stadionu (st.p.č. 167, k.ú. Obodř) - kiosek I. na
tribuně o celkové výměře 86,21 m2 a kiosek II. u vstupu o celkové výměře 13,44 m2
2. stanovuje
tyto podmínky pronájmu:
- délka nájmu bude na dobu určitou od 1.8.2020 do 31.3.2021 s možností uzavření
smlouvy na dobu neurčitou v případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy s tím, že
provoz bude zajišťován v souladu s provozem zimního stadionu, tj. od 1.8. daného
kalendářního roku do 31.3. dalšího kalendářního roku
- cena za pronájem nebytových prostor ve městě (dle rozhodnutí zastupitelstva města č.
101/5Z/2012) činí 650,- Kč/m2/rok
- po dobu provozu ZS, tj. od 1.8. do 31.12. daného kalendářního roku je stanovena
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celková cena nájemného ve výši 26.990,- Kč
- po dobu provozu ZS, tj. od 1.1. do 31.3. dalšího kalendářního roku je stanovena
celková cena nájemného ve výši 16.194,- Kč
- náklady na služby (vodné stočné a el. energii) si hradí nájemce
- požadavky na zajištění provozu kiosků jsou specifikovány v příloze
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 96/4R/2020
Zveřejnění záměru "Pronájem areálu Loděnice"
RM
1. rozhodla
vypovědět stávající smlouvu o nájmu areálu Loděnice a připravit podmínky pro
zveřejnění záměru nového pronájmu (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 97/4R/2020
Zveřejnění záměru "Pronájem Tenisového centra v Obodři"
RM
1. rozhodla
zveřejnit záměr "Pronajmout Tenisové centrum v Obodři, Mělnická 35", které se skládá
z:
- budovy čp. 134, stavba občanského vybavení na st.č. 173, pozemku st.č. 173,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2, k.ú. Obodř (ubytovací část a zázemí
tenisové haly)
- budovy bez čísla popisného nebo evidenčního – stavba občanského vybavení na st č.
8/7, pozemku st č. 8/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1924 m2, k.ú. Obodř
(objekt tenisové haly)
2. stanovuje
tyto podmínky pronájmu:
- délka nájmu bude na dobu určitou od 1.5.2020 do 30.4.2021 s možností uzavření
smlouvy na dobu neurčitou v případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy
- vzhledem k tomu, že předmět nájmu, bude užíván občany města, může si budoucí
nájemce požádat o dotaci na úhradu nákladů, resp. části nákladů spojených s provozem
předmětu nájmu
Ubytovací část:
- cena za pronájem 6 pokojů ze soc. zařízením, v budově č.p. 134, o výměře 132 m2 činí
7.150,- Kč /měsíc bez DPH
- nájemce hradí náklady za služby s pronájmem spojené
- veškeré pronajaté prostory budovy budou nekuřácké
(souhlasilo 7 přítomných radních)
Tenisová hala a její zázemí:
- cena za pronájem činí 100,- Kč /rok bez DPH
- nájemce hradí náklady za služby s pronájmem spojené
- veškeré pronajaté prostory budovy budou nekuřácké
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 98/4R/2020
Veřejná nabídka "Pacht pozemků pro zemědělskou činnost - sekání trávy"
RM
1. projednala
předloženou nabídku na pacht pozemků pro zemědělskou činnost - sekání trávy
1. v katastrálním území Kbel:
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č.kn. 1.173 ostatní plocha výměra 2.930 m2
č.kn. 1.124 ostatní plocha výměra 3.343 m2
od:
1. pana xxxx, bytem xxxx, xxxx, který má v rámci nabídky zájem o výše uvedené
pozemky a nabízí cenu 100,- Kč/ha/rok
2. bere na vědomí
předložený protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
uchazečů ze dne 3.3.2020. Komise doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu s panem xxxx,
bytem xxxx, 294 71 Benátky nad Jizerou
3. souhlasí
s uzavřením Pachtovní smlouvy na pacht pozemků:
1. v katastrálním území Kbel:
č.kn. 1.173 ostatní plocha výměra 2.930 m2
č.kn. 1.124 ostatní plocha výměra 3.343 m2
s panem xxxx, bytem xxxx, xxxx, na dobu neurčitou od 1.6.2020, za cenu ve výši 63,Kč/rok za podmínek zachování jednotlivých druhů pozemku
4. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 99/4R/2020
Výběrové řízení na zhotovitele akce " Rekonstrukce veřejného osvětlení a městského
rozhlasu v ulici Pražská - II.etapa“
RM
1. projednala
protokol o jednání komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
“Rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu v ulici Pražská - II.etapa“ ze
dne 2.3.2020. Dle stanovených kritérií (výše nabídkové ceny) doporučuje komise vybrat
jako nejvhodnější nabídku firmy EJK s.r.o., za cenu ve výši 5.242.302,- Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo na akci “Rekonstrukce veřejného osvětlení a městského
rozhlasu v ulici Pražská - II.etapa“, s firmou EJK s.r.o., se sídlem Dražice 75, 29471
Benátky nad Jizerou, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo/nesouhlasilo
7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 100/4R/2020
Valná hromada společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s.
RM
1. doporučuje
zastupitelstvu města delegovat
a. pana PhDr. Karla Bendla, narozeného dne xxxx, trvale bytem xxxx, xxxx, jako
zástupce Města Benátky nad Jizerou na valnou hromadu společnosti VaK Mladá
Boleslav a.s., se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav. Zástupce je
oprávněn na valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno
město jako akcionář společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., zejména tedy účastnit
se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a
hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat na ni
vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání
valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu

4

b. pana Mgr. Radka Dostála, narozeného dne xxxx, trvale bytem xxxx, xxxx, jako
zástupce Města Benátky nad Jizerou na valnou hromadu společnosti VaK Mladá
Boleslav a.s., se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav. Zástupce je
oprávněn na valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno
město jako akcionář společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., zejména tedy účastnit
se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a
hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat na ni
vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání
valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu
c. pana Ing. Jiřího Haspekla, narozeného dne xxxx, trvale bytem xxxx, xxxx, jako
zástupce Města Benátky nad Jizerou na valnou hromadu společnosti VaK Mladá
Boleslav a.s., se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav. Zástupce je
oprávněn na valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno
město jako akcionář společnosti VaK Mladá Boleslav a.s., zejména tedy účastnit
se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a
hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat na ni
vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání
valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu
(souhlasili 4 přítomní radní, 3 se zdrželi hlasování)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 101/4R/2020
Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Benátky nad Jizerou za rok 2019
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Benátky nad Jizerou za rok
2019 (souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 102/4R/2020
Přehled pohledávek za ubytování v Ubytovně pro osoby bez přístřeší za rok 2011 - 2016,
2018
RM
1. projednala
předložený přehled pohledávek za ubytování v Ubytovně pro osoby bez přístřeší, ul.
Podolecká 191, Benátky nad Jizerou za rok 2011 - 2016 ve výši 51.316,- Kč, v roce
2018 dluh ve výši 3.672,- Kč (dlužník zemřel). Celková dlužná částka ke dni 31.12.2019
je ve výši 54.988,- Kč
2. postupuje
zastupitelstvu města a finančnímu výboru tento přehled pohledávek k projednání
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 103/4R/2020
Rezignace na funkci ředitele příspěvkové organizace města Správa sportovních zařízení Ján Slivka
RM
1. bere na vědomí
rezignaci pana Jána Slivky na funkci ředitele příspěvkové organizace města Správa
sportovních zařízení, kterým byl jmenován na základě usnesení Rady města č.
442/14R/2009 ze dne 13.11.2009, ke dni 31.3.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
2. schvaluje
v souladu s § 224, zákona č. 262/2006, zákoník práce, vyplacení odměny k odchodu do
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starobního důchodu panu Jánu Slivkovi ve výši dle předloženého návrhu (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 104/4R/2020
Cenová nabídka na akci "Nákup vodní nádrže NVSV 750 pro vozidlo Piaggio Porter"- Auto
SAS s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na akci "Nákup vodní nádrže NVSV 750 pro vozidlo
Piaggio Porter" od firmy Auto SAS s.r.o., za celkovou cenu ve výši 91.960,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy Auto SAS s.r.o., se sídlem Ke Dvoru 780/10,
160 00 Praha 6, na akci "Nákup vodní nádrže NVSV 750 pro vozidlo Piaggio Porter " za
cenu ve výši 91.960,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 105/4R/2020
Smlouva o nájmu pozemku p.č. xxxx, k.ú. Kbel - xxxx
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Benátky nad Jizerou a
pronajímatelem xxxx, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. xxxx o výměře
7 m2 v k.ú. xxxx za účelem využití pozemku k umístění přístřešku autobusové zastávky
2. schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Benátky nad Jizerou a
pronajímatelem xxxx, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. xxxx o výměře
7 m2 v k.ú. xxxx za účelem využití pozemku k umístění přístřešku autobusové zastávky
na dobu neurčitou od 1.4.2020 za cenu ve výši 1,- Kč/rok
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 106/4R/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a podmínkách umístění
stavby - parc.č. 875 v k.ú. Dražice - "Dražice přechod pro chodce a chodník, VO" Středočeský kraj, zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a
podmínkách umístění stavby mezi městem Benátky nad Jizerou a Středočeským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou
organizací, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc.
č. 875 v k.ú. Dražice a umístění stavby a provozu "Dražice - přechod pro chodce a
chodník, VO"
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti a podmínkách umístění stavby mezi městem Benátky nad Jizerou a
Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, jejímž
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předmětem je zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. 875 v k.ú.
Dražice a umístění stavby a provozu "Dražice - přechod pro chodce a chodník, VO" za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.630,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 107/4R/2020
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce movitého majetku - MěCKP
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce movitého majetku mezi Městem
Benátky nad Jizerou a Městským centrem komplexní péče, jehož předmětem je změna
přílohy č. 1 (vyřazuje se osobní automobil Škoda Fabia Combi, SPZ: 8S4 7073, inv.
číslo 3-1429)
2. schvaluje
předložený Dodatek č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce movitého majetku mezi Městem
Benátky nad Jizerou a Městským centrem komplexní péče, jehož předmětem je změna
přílohy č. 1 (vyřazuje se osobní automobil Škoda Fabia Combi, SPZ: 8S4 7073, inv.
číslo 3-1429)
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 108/4R/2020
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služby sběr, svoz a využívání biologicky
rozložitelného odpadu - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
RM
1. projednala
návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služby sběr, svoz a využívání biologicky
rozložitelného odpadu mezi městem Benátky nad Jizerou a společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., jehož předmětem je změna ceny díla z důvodu navýšení
míry inflace následně:
- biologicky rozložitelný odpad - 1.462,- Kč/tuna bez DPH
2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služby, sběr, svoz a využívání
biologicky rozložitelného odpadu mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, jehož
předmětem je změna ceny díla z důvodu navýšení míry inflace následně:
- biologicky rozložitelný odpad - 1.462,- Kč/tuna bez DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 109/4R/2020
Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo "Kompletní zabezpečení odpadového hospodářství a
komunálních služeb na území města" - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
RM
1. projednala
návrh Dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo "Kompletní zabezpečení odpadového
hospodářství a komunálních služeb na území města" mezi Městem Benátky nad Jizerou
a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jehož předmětem je změna ceny
díla z důvodu navýšení míry inflace následně:
1. komunální odpad směsný - 1.835,- Kč/tuna bez DPH
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2. komunální odpad tříděný:
- papír - 6.682,- Kč/tuna bez DPH
- sklo - 2.375,- Kč/tuna bez DPH
- plast - 13.878,- Kč/tuna bez DPH
- tetrapak - 14.727,- Kč/tuna bez DPH
- kovy - 12.644,- Kč/tuna bez DPH
- úklid 1 stanoviště tříděného odpadu - 585,- Kč/tuna bez DPH
2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo "Kompletní zabezpečení odpadového
hospodářství a komunálních služeb na území města" mezi Městem Benátky nad Jizerou
a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00
Praha 10, jehož předmětem je změna ceny díla z důvodu navýšení míry inflace následně:
1. komunální odpad směsný - 1.835,- Kč/tuna bez DPH
2. komunální odpad tříděný:
- papír - 6.682,- Kč/tuna bez DPH
- sklo - 2.375,- Kč/tuna bez DPH
- plast - 13.878,- Kč/tuna bez DPH
- tetrapak - 14.727,- Kč/tuna bez DPH
- kovy - 12.644,- Kč/tuna bez DPH
- úklid 1 stanoviště tříděného odpadu - 585,- Kč/tuna bez DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 110/4R/2020
Dodatek č.1 ke smlouvě na zpracování studie stavby "Přístupová komunikace do
průmyslové zóny Benátky nad Jizerou" - CR Project s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a Příkazní smlouvě na akci "Přístupová
komunikace do průmyslové zóny Benátky nad Jizerou" mezi městem Benátky nad
Jizerou a firmou CR PROJECT s.r.o., jehož předmětem je změna termínu odevzdání
studie (do 13.3.2020) z důvodu změn provedených na základě konzultace, ze účelem
maximálního zlevnění celé akce
2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a Příkazní smlouvě na akci "Přístupová
komunikace do průmyslové zóny Benátky nad Jizerou" mezi městem Benátky nad
Jizerou a firmou CR PROJECT s.r.o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá
Boleslav, jehož předmětem je změna termínu odevzdání studie (do 13.3.2020) z důvodu
změn provedených na základě konzultace, ze účelem maximálního zlevnění celé akce
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 111/4R/2020
Směna pozemku č. xxxx a xxxx v k.ú. Staré Benátky za pozemek č. xxxx v k.ú. Staré
Benátky - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o směnu pozemku č. xxxx o výměře 329 m2 v k.ú. Staré Benátky a
pozemku č. xxxx o výměře 54 m2 v k.ú. Staré Benátky v majetku města Benátky nad
Jizerou za pozemek č. xxxx o výměře 27 m2 v k.ú. Staré Benátky ve vlastnictví pana
xxxx, z důvodu narovnání historických hranic a zcelení pozemku xxxx
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2. souhlasí
se směnou pozemku č. xxxx o výměře 329 m2 v k.ú. Staré Benátky a pozemku č. xxxx o
výměře 54 m2 v k.ú. Staré Benátky v majetku města Benátky nad Jizerou za pozemek č.
xxx o výměře 27 m2 v k.ú. Staré Benátky ve vlastnictví pana xxxx, bytem xxxx, 294 71
Benátky nad Jizerou z důvodu narovnání historických hranic a zcelení pozemku v xxxx s
tím, že rozdíl směňovaných pozemků bude doplacen a záměr bude vyvěšen na úřední
desce
3. doporučuje
směnu výše uvedených pozemků (včetně stanovení částky za doplacení rozdílu ve
výměrách) Finančnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.6.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 112/4R/2020
Cenová nabídka na akci "Nákup předváděcího vozidla Piaggio Porter" - I-TEC Czech s.r.o.,
Auto SAS s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na akci "Nákup předváděcího vozidla Piaggio Porter" od
firmy:
a. I-TEC Czech s.r.o. , vozidlo Piaggio Porter za celkovou cenu ve výši 548.735,- Kč
s DPH
b. Auto SAS s.r.o., vozidlo Piaggio Porter za celkovou cenu ve výši 526.350,- Kč s
DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy Auto SAS s.r.o., se sídlem Ke Dvoru 780/10,
160 00 Praha 6, na akci "Nákup předváděcího vozidla Piaggio Porter" za cenu ve výši
526.350,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 113/4R/2020
Cenová nabídka na akci "Brána a plot - SDH" - Zámečnictví Antonín Sejkora
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Zámečnictví Antonín Sejkora na akci "Brána a plot
- SDH" za celkovou cenu ve výši 112.355,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídkou firmy Zámečnictví Antonín Sejkora, se sídlem U
Vodojemu 618, 294 71 Benátky nad Jizerou, na akci "Brána a plot - SDH" za celkovou
cenu ve výši 112.355,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 114/4R/2020
Cenová nabídka na výkon TDI na akci "Přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu
koupaliště a ZS - 1. etapa" - REALSTAV MB s.r.o., TELMONT Nymburk s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na výkon TDI na akci "Přístavba zázemí a stavební
úpravy v areálu koupaliště a ZS - 1. etapa" od firmy:
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a. REALSTAV MB s.r.o. za celkovou cenu ve výši 655.578,- Kč s DPH
b. TELMONT Nymburk s.r.o. za celkovou cenu ve výši 718.740,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku na výkon TDI na akci "Přístavba zázemí a stavební
úpravy v areálu koupaliště a ZS - 1. etapa" od firmy REALSTAV MB s.r.o., se sídlem
Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav, za celkovou cenu ve výši 655.578,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem příkazní smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 115/4R/2020
Žádost o pořízení územní studie zastavitelných ploch 4a a 4b v k.ú. Nové Benátky (lokalita
Nad Vodojemem) - LIVING-PRAGUE s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti LIVING-PRAGUE s.r.o. o pořízení územní studie zastavitelných
ploch 4a a 4b v k.ú. Nové Benátky (lokalita Nad Vodojemem)
2. souhlasí
s pořízením územní studie zastavitelných ploch 4a a 4b v k.ú. Nové Benátky (lokalita
Nad Vodojemem) s tím, že náklady s tímto spojené uhradí žadatel (souhlasilo 7
přítomných radních)
3. projednala
cenovou nabídku od Ing. Ondřeje Kalivody, Ph.D., na kompletní pořízení územní studie
zastavitelných ploch 4a a 4b v k.ú. Nové Benátky (lokalita Nad Vodojemem) za cenu ve
výši 45.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH)
4. schvaluje
v souladu s ustanovením § 6 odst. (6) písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. uzavření smlouvy
o dílo s výše uvedenou fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací
činnosti (§ 24 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb.) ve věci pořízení územní studie
zastavitelných ploch 4a a 4b v k.ú. Nové Benátky (lokalita Nad Vodojemem) za cenu ve
výši 45.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH)
5. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
6. požaduje
uzavřít Dohodu o úhradě nákladů na pořízení územní studie mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností LIVING-PRAGUE s.r.o., Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1,
jejímž předmětem je úhrada nákladů ve výši 45.000,- Kč, které vzniknou městu v
souvislosti se zadáním zpracování výše uvedené územní studie (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 116/4R/2020
Cenová nabídka na zpracování "Změny č. 3 územního plánu Benátky nad Jizerou" - Ing.
František Kačírek
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od Ing. Františka Kačírka na zpracování "Změny č. 3
územního plánu Benátky nad Jizerou" za cenu ve výši 423.500,- Kč s DPH
2. schvaluje
cenovou nabídku od Ing. Františka Kačírka na zpracování "Změny č. 3 územního plánu
Benátky nad Jizerou" za cenu ve výši 423.500,- Kč s DPH
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3. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 117/4R/2020
Cenová nabídka na pořízení "Změny č. 3 územního plánu Benátky nad Jizerou" - KOplanateliér územního plánování
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od společnosti KOplan-ateliér územního plánování na
pořízení "Změny č. 3 územního plánu Benátky nad Jizerou" za cenu ve výši 248.000,Kč (zhotovitel není plátce DPH)
2. schvaluje
cenovou nabídku od společnosti KOplan-ateliér územního plánování, se sídlem
Mazurská 522, Praha 8 na pořízení "Změny č. 3 územního plánu Benátky nad Jizerou"
za cenu ve výši 248.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH)
3. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 118/4R/2020
Cenová nabídka na akci "Propojovací komunikace pro výjezd vozidel z parkoviště před
prodejnami Baxant - Merhaut" - ZETA Benátky s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy ZETA Benátky s.r.o. na akci "Propojovací
komunikace pro výjezd vozidel z parkoviště před prodejnami Baxant - Merhaut" za
celkovou cenu ve výši 139.990,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídkou firmy ZETA Benátky s.r.o. , se sídlem Letní stadion 660,
294 71 Benátky nad Jizerou, na akci "Propojovací komunikace pro výjezd vozidel z
parkoviště před prodejnami Baxant - Merhaut" za celkovou cenu ve výši 139.990,- Kč s
DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 119/4R/2020
Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na akci "Domov u Anežky záchyt a smysluplné využití srážkových vod v areálu" - KVS-Projekt s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy KVS - Projekt s.r.o. na vypracování projektové
dokumentace ve stupni ÚR + DSP + PDPS + IČ na akci "Domov u Anežky - záchyt a
smysluplné využití srážkových vod" za celkovou cenu ve výši 260.150,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy KVS - Projekt s.r.o., se sídlem K Hrušovu 2/293,
102 03 Praha 10, na vypracování projektové dokumentace ve stupni ÚR + DSP + PDPS
+ IČ na akci "Domov u Anežky - záchyt a smysluplné využití srážkových vod" za
celkovou cenu ve výši 260.150,- Kč s DPH
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3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 120/4R/2020
Cenová nabídka na akci "Revitalizace doprovodné zeleně ulice Bratří Bendů - I. etapa" Lesáček s.r.o., Ing. Ivan Marek
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku na akci "Revitalizace doprovodné zeleně ulice Bratří
Bendů - I. etapa" od firmy:
a. Lesáček s.r.o., za celkovou cenu ve výši 359.039,09 Kč s DPH
b. Ing. Ivan Marek, za celkovou cenu ve výši 385.845,76 Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy Lesáček s.r.o., se sídlem Světická 6/1114, 100 00
Praha 10, na akci "Revitalizace doprovodné zeleně ulice Bratří Bendů - I. etapa" za cenu
ve výši 359.039,09 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 121/4R/2020
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2019 - ZŠ Pražská
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové
organizace ZŠ Pražská za rok 2019 s tím, že ředitel pan Mgr. Jan Novotný navrhuje
převést hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 5.168,63 Kč do Rezervního fondu
2. postupuje
zprávu a účetní závěrku jmenovanému orgánu (dle usnesení ZM č. 116/6Z/2019) k
zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací dle vnitřních směrnic města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 122/4R/2020
Zpráva o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2019 - ZŠ Husovo náměstí
RM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku hospodaření včetně účetní závěrky příspěvkové
organizace ZŠ Husovo náměstí za rok 2019 s tím, že ředitel Mgr. Radek Dostál navrhuje
převést hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 41.607,86 Kč do Rezervního fondu
2. postupuje
zprávu a účetní závěrku jmenovanému orgánu (dle usnesení ZM č. 116/6Z/2019) k
zajištění a přípravě všech potřebných podkladů pro schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací dle vnitřních směrnic města (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 123/4R/2020
Žádost o schválení převodu finančních prostředků z rezervního do investičního fondu Technické služby města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace Technické služby města
Benátky nad Jizerou, o převod finančních prostředků ve výši 420.000,- Kč z Rezervního
fondu do Investičního fondu a zároveň tuto částku poskytuje zřizovateli do rozpočtu
města na nákup sekačky
2. schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 420.000,- Kč z Rezervního fondu do Investičního
fondu a ukládá odvod této částky do rozpočtu zřizovatele (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 124/4R/2020
Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na akci "Zimní stadion - záchyt a
smysluplné využití srážkových vod v areálu" - KVS-Projekt s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy KVS - Projekt s.r.o. na vypracování projektové
dokumentace ve stupni ÚR + DSP + PDPS + IČ na akci "Zimní stadion - záchyt a
smysluplné využití srážkových vod" za celkovou cenu ve výši 332.750,- Kč s DPH
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy KVS - Projekt s.r.o., se sídlem K Hrušovu 2/293,
102 03 Praha 10, na vypracování projektové dokumentace ve stupni ÚR + DSP + PDPS
+ IČ na akci "Zimní stadion - záchyt a smysluplné využití srážkových vod" za celkovou
cenu ve výši 332.750,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7
přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 125/4R/2020
Žádost o schválení odpisů DHM pro rok 2020 - Správa městských lesů
RM
1. projednala
žádost pana Radka Laciny, ředitele příspěvkové organizace Správa městských lesů, o
souhlas s plánem odpisů majetku SML pro rok 2020 v celkové výši 17.334,- Kč
2. schvaluje
odpisy majetku Správy městských lesů pro rok 2020 v celkové výši 17.334,- Kč
(souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 126/4R/2020
Žádost o schválení odpisů DHM města pro rok 2020 - Město Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o schválení plánu odpisů na rok 2020
Města Benátky nad Jizerou ve výši 29.573.937,63 Kč
2. schvaluje
předložený plán odpisů na rok 2020 Města Benátky nad Jizerou ve výši 29.573.937,63
Kč (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
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Usnesení č. 127/4R/2020
Žádost o schválení likvidace majetku města Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost Odboru správy majetku a rozvoje města, o schválení likvidace majetku města v
souvislosti s inventarizací majetku za rok 2019
2. schvaluje
likvidaci majetku města za rok 2019 dle příloh (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 128/4R/2020
Přechod nájmu bytu Husovo nám. xxxx - xxxx
RM
1. bere na vědomí
přechod nájmu bytu č. xxxx, Husovo náměstí čp. xxxx, Benátky nad Jizerou na člena
společné domácnosti paní xxxx, dle zák. 89/2012 sb., § 2279 z důvodu úmrtí pana xxxx
(souhlasilo 7 přítomných radních)
Usnesení č. 129/4R/2020
Žádost o ubytování akordeonového souboru (30 osob) z Německa na Zámecké slavnosti
2020
RM
1. projednala
žádost z partnerského města Rossdorf o zajištění ubytování pro 30 osob z
akordeonového souboru z Německa v termínu 28.08. - 30.08.2020 v rámci kulturní akce
Zámecké slavnosti 2020
2. pověřuje
vedení města sjednáním schůzky s panem RNDr. Milanem Procházkou ve výše uvedené
záležitosti (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 30.4.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 130/4R/2020
Oznámení o vystoupení z platformy místního hnutí ANO 2011
RM
1. bere na vědomí
oznámení zastupitelky paní Jany Vetešníkové o vystoupení z platformy místního hnutí
ANO 2011 s tím, že nadále bude vykonávat funkci zastupitelky z pozice nezařazená
2. postupuje
výše uvedené oznámení Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 131/4R/2020
Žádost o pronájem parkovacích míst před provozovnou Ben´s Burger - Milan Kábrt
RM
1. projednala
žádost pana Milana Kábrta, zástupce společnosti Ben´s Burger, o pronájem dvou
parkovacích míst před provozovnou Ben´s Burger, na adrese Husovo náměstí 16,
Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření Odboru správy majetku a rozvoje města, který nedoporučuje pronájem výše
uvedených parkovacích míst z důvodu nedostatku parkovacích míst v této lokalitě
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3. nesouhlasí
s pronájmem dvou parkovacích míst před provozovnou Ben´s Burger (nesouhlasilo 7
přítomných radních)
4. sděluje žadateli
že souhlasí, tak jako v loňském roce, se záborem plochy o rozměru 5 x 1,5 m před
provozovnou Ben´s Burger na adrese Husovo náměstí 16/26 v termínu od 1.4.2020 - do
30.9.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 132/4R/2020
Žádost o odkup likvidovaného osobního automobilu Škoda Fabia Combi - xxxx
RM
1. projednala
předloženou žádost xxxx o odkoupení likvidovaného osobního automobilu Škoda Škoda
Fabia Combi, černá, inv. č. 3-1429, r.v. 2003, SPZ: 8S4 7073 za cenu ve výši 15.000,Kč
2. souhlasí
s odprodejem výše uvedeného likvidovaného osobního automobilu Škoda Škoda Fabia
Combi, černá, inv. č. 3-1429, r.v. 2003, SPZ: 8S4 7073 slečně xxxx, bytem xxxx, xxxx,
za cenu ve výši 15.000,- Kč
3. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 133/4R/2020
Žádost o změnu územního plánu - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o změnu územního plánu nebo vyjmutí z článku individuální rekreace
- zahrádkové kolonie RZ pro parc. č. xxxx (zahrada) a parc. č. st. xxxx (zastavěná plocha
a nádvoří) na které stojí budova bez čísla popisného nebo evidenčního vše v k.ú. Nové
Benátky
2. bere na vědomí
vyjádření Odboru výstavby a územního plánování, který sděluje, že výše uvedený
stavebník provedl přístavbu zahradního domku z původních 21m2 zastavěné plochy na
současnou plochu 65 m2 a to bez povolení stavebního úřadu. V současné době stavební
úřad vede se stavebníkem řízení o odstranění uvedené přístavby. Současná stavba
nesplňuje žádné závazné regulativy stanovené územním plánem. Pozemky st. p. xxxx a
parc. č. xxxx v katastrálním území Nové Benátky jsou situovány v ploše rekreační
zeleně. Provedení oplocení (provedené také bez povolení stavebního úřadu) je v
kontextu okolního využití pozemků zahrádkářské kolonie naprosto nevhodné, rušivé a
nezapadá do této lokality. Územní plán města Benátky nad Jizerou ani zpráva o
uplatňování územního plánu nepočítaly se změnou využití plochy ani regulativů. V
případě, že se město Benátky nad Jizerou rozhodne pořídit změnu územního plánu, je
možné tento požadavek do této změny zařadit. Zda bude tato konkrétní změna
schválena, není jisté ani pravděpodobné
3. nesouhlasí
se změnou územního plánu s tím, že se plně ztotožňuje s vyjádřením Odboru výstavby a
územního plánování (nesouhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 134/4R/2020
Žádost o zařazení do programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 - Římskokatolická
farnost Benátky
RM
1. projednala
žádost Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou, se sídlem Ladislava Vágnera 70,
Benátky nad Jizerou o zařazení akce "Oprava okenních výplní budovy fary - II. etapa"
do programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020
2. souhlasí
se zařazením akce "Oprava okenních výplní budovy fary - II. etapa" do programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2020 s tím, že město se bude podílet na financování akce
10% tj. částkou 41 tis. Kč
3. doporučuje
zastupitelstvu města schválit výše uvedenou žádost (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 135/4R/2020
Žádost o odprodej pódia Loděnice Urbanovka - SDH Vřesník
RM
1. projednala
žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Vřesník na odprodej pódia se zastřešením 8
x 5m, inv. č. 3-1335, Loděnice Urbanovka za cenu ve výši 90.000,- Kč
2. schvaluje
odprodej pódia se zastřešením 8 x 5m, inv. č. 3-1335, Loděnice Urbanovka, SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Vřesník, se sídlem Želiv 320, 394 44 Želiv, IČO: 69559376, za
cenu ve výši 90.000,- Kč
3. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 136/4R/2020
Žádost o stavební úpravu WC v chráněné dílně, Husovo nám. čp.60 - PROGRESPO
RM
1. projednala
žádost Mgr. Jany Holíkové, jednatelky společnosti PROGRESPO o stavební úpravu WC
(zvětšení a vybavení vhodným topným tělesem) v chráněné dílně na adrese Husovo nám.
čp. 60 z důvodu nevyhovujícího stavu pro zaměstance se zdravotním postižením
2. bere na vědomí
vyjádření odboru správy majetku a rozvoje města, který sděluje, že současný stav
jednoho WC, které se nachází na společné chodbě v přízemí a používají ho muži i ženy
není vhodné. V prostoru chráněné dílny je prostor, který by bylo možné využít pro
vybudování nového sociálního zařízení. Nová kalkulace zatím nebyla vytvořena, z
minulého roku je odhad na vnitřní vestavbu WC, včetně dveří a zárubní, keramických
obkladů, vybavení závěsného WC zn. Geberit, umyvadla a baterie, vodovodních
rozvodů, nových rozvodů elektroinstalace a osvětlení cca 90 - 100 tis. Kč bez DPH
3. sděluje žadateli
že bude zpracována kompletní cenová nabídka na výše uvedenou rekonstrukci a poté
bude rozhodnuto o způsobu financování této akce (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 17.4.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 137/4R/2020
Žádost o souhlas s umístěním kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. xxxx, xxxx, xxxx a
xxxx v k.ú. Nové Benátky - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o souhlas s umístěním kanalizační přípojky na pozemcích parc. č.
xxxx, xxxx, xxxx a xxxx v k.ú. Nové Benátky v majetku města Benátky nad Jizerou z
důvodu výstavby rodinného domu p. xxxx na pozemku parc. č. xxxx v k.ú. Nové
Benátky
2. nesouhlasí
s dodatečným umístěním kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. xxxx a xxxx v k.ú.
Nové Benátky v majetku města Benátky nad Jizerou z důvodu výstavby rodinného domu
p. xxxx na pozemku parc. č. xxxx v k.ú. Nové Benátky (nesouhlasilo 7 přítomných
radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 138/4R/2020
Žádost o vyjádření z hlediska stanovení kompenzačních opatření - AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o vyjádření z hlediska
stanovení kompenzačních opatření pro provoz na komunikaci Mladská - silnice
III/27212
2. konstatuje
následující
a. Město má záměr rekonstrukce cesty p.č. 1364 v k.ú. Staré Benátky
b. V současné době je zpracovávána ověřovací studie na výstavbu komunikace
c. Po posouzení ekonomiky výstavby bude rozhodnuto o dalším postupu
d. V případě, že bude komunikace realizována, je možné ji mimo jiné využít také pro
obsluhu Centra nakládání s odpady a skládky provozované společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. Tím by byla splněna podmínka města Benátky nad
Jizerou zakotvená v územním plánu, která stanovuje že jakékoliv nové zařízení
povolované v průmyslové zóně směrem na Lysou nad Labem, musí splňovat
podmínku vybudování přímého dopravního napojení silnice III/27212 na
rychlostní komunikaci R10
e. Sestupná komunikace je investiční akce Středočeského kraje. V současné době je
zažádáno o územní rozhodnutí (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 139/4R/2020
Žádost o povolení akce "Ukliďme Česko" - spolek Benátky sobě
RM
1. projednala
žádost paní Mgr. Sylvy Buriánové, spolek Benátky sobě, o povolení uspořádání akce
"Ukliďme Česko" (úklid okolí Loděnice směrem na Dražice), která se uskuteční dne
04.04.2020
2. souhlasí
s povolením uspořádání akce "Ukliďme Česko" (úklid okolí Loděnice směrem na
Daržice), která se uskuteční dne 04.04.2020 (souhlasilo 7 přítomných radních)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
PhDr. Karel Bendl
starosta
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