1. veřejné zasedání Zastupitelstva města

11.03.2020

Zápis
1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 11.03.2020 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni: PhDr. Karel Bendl, Mgr. Radek Dostál, Ing. Jiří Haspeklo, RNDr. Pavel Štifter, Ing. Jiří Janda, Karel Bláha,
Mgr. Barbora Doušová, Martina Eichlerová, MUDr. Tomáš Závora, Ing. Jaroslav Matějka, Mgr. Vladimír Němeček,
Libor Čapek, Jana Vetešníková, Mgr. Sylva Buriánová, MUDr. Lenka Draková , Mgr. Jan Novotný, Mgr. Emilie Kalová,
Mgr. Jaroslav Fröhlich, MgA. Milan Kolář, Mgr. Jaroslava Šimková, Luboš Poluha, Jiří Rákosník, Jan Dibitanzl
Omluveni: ---Program:
1) Přivítání, seznámení s programem
2) Určení ověřovatelů
3) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
4) Zpráva starosty města
5) Zprávy místostarostů města
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
7) Majetkové a organizační záležitosti
 Plnění rozpočtu města 1. – 12. 2019, Pohledávky, Rozpočtové opatření č. 1/2020
 Zápis ze zasedání Finančního a Kontrolního výboru
 Návrh rozdělení finančních dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit
 Návrh rozdělení finančních dotací v oblasti sportu a zájmové činnosti
 Žádost o poskytnutí finanční dotace na rok 2020 - BK Kalibr Benátky z.s., Český svaz rychlobruslení, SK
VS Benátky nad Jizerou z.s., Volejbalový klub Benátky nad Jizerou z.s., Občanské sdružení Nezávislý
život z.ú.
 Prodej pozemku č. 5009/44 a části pozemku parc. č. 5085/1 v k.ú. Staré Benátky
 Vyúčtování dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok 2019
 Smlouvy o zřízení věcných břemen
 Žádosti v oblasti samosprávy
8) Interpelace zastupitelů
9) Náměty a připomínky občanů
10) Různé, závěr
S navrženým programem zasedání souhlasilo 23 přítomných zastupitelů.
1) Přivítání, seznámení s programem
První veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2020 zahájil starosta města pan PhDr. Karel Bendl přivítáním všech
přítomných.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 23 zastupitelů.
Následně popřál zastupitelce paní Mgr. Jaroslavě Šimkové k významnému životnímu jubileu.
Poté pan starosta přivítal a představil nového ředitele územního odboru Policie ČR Mladá Boleslav plk. JUDr. Marka
Jirouše a npor. Mgr. Petru Vališovou z dopravního inspektorátu a předal jim slovo.
Pan doktor Jirouš poděkoval za možnost spolupráce s městem a za podporu s projektem Bezpečné město. Seznámil
zastupitele s bezpečnostní situací v Benátkách nad Jizerou i v celém Středočeském kraji. Kriminalita se od roku 2013,
kdy bylo v Benátkách zaznamenáno 213 trestných činů, podstatně snížila a ustálila se na cca 100 trestných činech v letech
2017 až 2019. Na celém Mladoboleslavsku je nedostatek policistů (50 lidí podstav). V Benátkách chybí do plného stavu
7 policistů, což se řeší výpomocí z místního oddělení v Dobrovici. Policie je připravena na boj s koronavirovou infekcí,
má zajištěný dostatečný počet dezinfekčních prostředků i ochranných pomůcek. Nikdo zatím nemusí být v domácí
karanténě.
Dle sdělení vrchního velení Policie se připravuje zavedení dálničních oddělení s tím, že nejbližší by mělo být zbudováno
na sjezdu z dálnice do Brodec.
Po svém projevu předal pan ředitel slovo paní Vališové, která podrobně informovala o připravovaných uzavírkách
na silnicích v nejbližším okolí:


uzavírka silnice II/610 včetně rekonstrukce mostu přes dálnici z Benátek na Předměřice, objízdná trasa
pro nákladní dopravu je vedena z Mladé Boleslavi sjezdem v Bezděčíně směrem na Nymburk, pro osobní
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dopravu je vedena přes Lysou na Labem. Demolice mostu proběhne od 14. 3. do 15.3., v časovém intervalu od
19 hodiny večerní do 9 hodiny ranní. Po tuto dobu bude v pohotovosti 5 policejních hlídek, které budou
koordinovat provoz na objízdných trasách


rekonstrukce ulice Pražská v Benátkách bude zahájena od 16.3.



od 28.3. do 10.5. bude probíhat rekonstrukce sjezdu z dálnice v Bezděčíně (Exit 39) ve směru na Prahu



rekonstrukce silnice I/16 od kruhového objezdu na sjezdu v Mladé Boleslavi od Liberce kolem obchodního
centra Olympia, přes železniční přejezd až ke křižovatce na odbočení do Řepova



rekonstrukce mostu na 46 km dálnice u Kosmonos bude probíhat po dobu 6 víkendů

V Mladé Boleslavi byl vybudován třetí pruh dálnice podél průmyslové zóny závodu Škoda Auto směrem od Prahy.
Do budoucna se plánuje realizovat rozšíření dálnice v těchto místech i ve směru na Prahu až k Bezděčínu.
2) Určení ověřovatelů
Za zapisovatele byla navržena a přítomnými zastupiteli schválena Petra Šilhavá.
Za ověřovatele zápisu byl navržen a přítomnými zastupiteli schválen Jan Dibitanzl.
S navrženou zapisovatelkou souhlasilo 23 přítomných zastupitelů.
S navrženým ověřovatelem souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, zdržel se 1 přítomný zastupitel.
3) Kontrola zápisu a usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů).
Kontrola usnesení – viz usnesení číslo 1/1Z/2020.
4) Zpráva starosty města:
Pan starosta představil přítomným paní Bc. Megličovou, která je od 1.2.2020 pověřena řízením příspěvkové organizace
MěCKP a pana Mgr. Martina Nováka, který se stane od 1.4.2020 novým ředitelem příspěvkové organizace Správy
sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou. Zároveň poděkoval bývalé ředitelce MěCKP paní Mgr. Emilii Kalové a
končícímu řediteli SSZ panu Jánu Slivkovi za odvedenou práci pro město.
Investiční akce probíhající a ukončené:
 Město obdrželo ze strany firmy KVS - Projekt s.r.o. cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace
na možnosti záchytu a smysluplného využití srážkových vod v areálech zimního stadionu a Domova U Anežky
pro účely zálivky.
 Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce " Rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu v ulici
Pražská - II. etapa“.
 V rámci akce “Oprava objektu Loděnice v Benátkách nad Jizerou“ byly dokončeny práce na dřevostavbě budovy
s tím, že proběhne výběr nátěru dřevěných konstrukcí.
 Byly dokončeny práce na výstavbě podzemních kontejnerů v ulici Lidická. Práce na výstavbě podzemních
kontejnerů ve Kbele a Na Burse nadále probíhají.
 Město obdrželo dopis od Sdružení místních samospráv ČR ohledně vyjádření se k návrhu vyhlášky Ministerstva
životního prostředí ČR o vyhlášení Národní přírodní památky „Mladá“. Stanovisko k výše uvedené vyhlášce se
připravuje.
 Ze strany Ing. Jiřího Tauše proběhlo předání projektové dokumentace na akci "Celková rekonstrukce vnitřních
prostor polikliniky" na adrese třída Osvobozených politických vězňů 241. Předpokládaná cena výše uvedené
investiční akce bude ve výši cca 15 mil. Kč.
 Byly dokončeny práce na vybudování příjezdu do lokality mandloňového sadu. Následně bude realizována akce
"Rekonstrukce zahrady MŠ Mateřídouška a zahrady Domova U Anežky" s názvem Projekt multigenerační
zahrady.
 Byly dokončeny práce na akci "Rekonstrukce WC, Zámek 49".
 Byla prověřena možnost získání dotace na výsadbu zeleně podél polních cest s tím, že firma Finanční poradenství
s.r.o. zpracovává žádost o získání této dotace.
 Dne 1.4. proběhne předání staveniště na akci „Přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu koupaliště
a zimního stadionu - I. etapa“.hotovitel je firma SYNER s.r.o. s tím, že celková cena akce je cca 60 mil. Kč
včetně DPH. Stavba by měla být dokončena v podzimních měsících tohoto roku.
 Byly dokončeny práce na akci „Rekonstrukce zvoničky v Dražicích“.
 Pozorovatelna divokých koní a zubrů – nadále probíhají úpravy projektové dokumentace.
 Rekonstrukce komunikace "II/610 Tuřice – Kbel, III. etapa" – zahájení prací na této etapě rekonstrukce proběhne
v pondělí 16.3. s tím, že již od 9.3. probíhají přípravné práce. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Lidická a Jana
z Dražic s výjezdem na Kbel přes náměstí 17. listopadu. Firma Strabag, zajistí v době rekonstrukce,
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dle možností, příjezd vlastníkům nemovitostí v ulici Pražská ke svým domovům. Policie ČR bude situaci
monitorovat a kontrolovat zda jsou dodržovány dopravní předpisy (především zákazy stání). Musí být
maximálně zajištěna průjezdnost pro jednotky IZS, autobusovou dopravu a svoz odpadů. Taktéž bude probíhat
důsledná kontrola parkování a zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t na silnici přes Dražice.
V ulici Spojovací bylo provedeno vhodnější umístění nádob na tříděný odpad.
Proběhlo snížení nástupů chodníků pro bezbariérové přecházení v ulicích Vrutická a V Zahrádkách.
Byl schválen nákup staršího víceúčelového zametacího stroje s nástavbou pro sypač a sněhovou radlicí
pro Technické služby.
Nadále probíhají práce na "Pořízení územní studie a dokumentace pro územní studii pro lokality 20, 21a, 21b,
21c, 21d včetně ploch PZ, ZO a ploch silniční dopravy P102a, P102b, P102c, P103 a lokalitu 5b včetně odtoku
povrchových vod". Územní studie sídelní zeleně byla již odevzdána.
Ve výběrovém řízení na dodavatele akce “Vybavení pokojů MěCKP elektricky polohovatelnými lůžky s
antidekubitní matrací“ byla vybrána firma LINET spol. s r.o., Slaný.
Nadále probíhá zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení ve variantě „C“ na akci „Domov
pro seniory – nástavba“.
Revitalizace vnitrobloků sídliště Na Burse - společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. byla
zahájena výměna vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým vchodům panelových domů.
Nadále probíhá vypracování projektové dokumentace na plánovanou výstavbu nového chodníku v ulici Bratří
Bendů po pravé straně a chodníku vedoucího od ulice U Špejcharu k nové bytové zástavbě.
Byly dokončeny práce na akci "Rekonstrukce chodníků v ulici Bratří Bendů" s tím, že proběhlo odstranění
stávající zeleně. Taktéž proběhlo jednání s projektantem ohledně zpracování projektu na novou úpravu zeleně.
Na Odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav byla v lednu podána žádost o prohloubení studny
na návsi v městské části Kbel, která bude následně vystrojena technologií.
Nadále probíhá vypracování projektové dokumentace na plánovanou rekonstrukci toalet na adrese Zámek,
čp. 50.
Ze strany města byla odeslaná žádost na Státní fond životního prostředí o sjednání schůzky s vedením SFŽP
ve věci stavu posouzení navržené finanční opravy a vydání stanoviska k navržené finanční opravě v rámci
projektu „Územní systém ekologické stability (ÚSES) – I. etapa“.
Město obdrželo projekt na revitalizaci parků v městské části Obodř.
Ve věci vypracování studie stavby "Přístupová komunikace do průmyslové zóny Benátky nad Jizerou" proběhla
schůzka s projektantem za účelem minimalizace nákladů.
Finanční poradenství s.r.o. zpracovává žádost o poskytnutí dotace ve výši 85% nákladů, ze SFŽP
na Územní studii sídelní zeleně, údržbu veškeré vzrostlé zeleně ve městě a revitalizaci zeleně v ulici Dražičká.
Bude prověřena možnost získání dotace na výsadbu zeleně podél polních cest.
S firmou CR Project s.r.o. byla podepsána Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace
na akci "Rekonstrukce ulice Boženy Němcové a ploch kolem garáží".
Informuje, že v dubnu proběhne instalace a uvedení do provozu bankomatu v Krohově domě.
Rekonstrukce ulice U Vodojemu – ve výběrovém řízení zvítězila firma H-Intes s.r.o. z Mladé Boleslavi s cenou
za akci ve výši cca 12 mil. Kč s DPH. Před samotnou rekonstrukcí provede společnost VaK Ml. Boleslav
kompletní výměnu vodovodu včetně domovních vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Akce bude
probíhat od března do listopadu letošního roku.
Došlo k výměně okenních výplní v ubytovně pro osoby bez přístřeší v Podolecké ulici.
Okružní křižovatka Na Burse – záměr prozatímního řešení úpravy pomocí mobilních betonových bloků byl
schválen Policií a předán investorovi akce KSÚS Středočeského kraje. Město bude hradit zásahy do chodníků
a veřejné zeleně.
Společnost Lidl informovala, že práce na okružní křižovatce a prodejně budou zahájeny v letošním roce.
Byly dokončeny práce na opravě polních cest Slepeč a Podskalská. Taktéž bylo ze směru od Benátek nad Jizerou
umístěno dopravní značení zákaz vjezdu s výjimkou vlastníků nemovitostí v této lokalitě.

Uskutečněná a plánovaná jednání:
 Na dnešním mimořádném zasedání Rady města byla přijata následující opatření ve vztahu ke koronavirové
infekci:
 byl aktivován Krizový štáb města Benátky nad Jizerou, který je v současné době ve fázi bdělosti
a ostražitosti
 do odvolání bude uzavřen Městský úřad pro veřejnost. Veškerá komunikace bude probíhat pouze
telefonicky, poštou nebo elektronickou poštou. Platby za poplatky je možné hradit bezhotovostním
platebním stykem, na což budou občané upozorněni
 byly objednány reflexní vesty a pásky na ruku s logem města pro snadnou identifikaci zaměstnanců úřadu,
krizového štábu a dobrovolníků
 do odvolání jsou uzavřeny všechny společenské sály města
 byly zrušeny všechny městské akce včetně veřejného bruslení
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v případě uvalení karantény na budovu Domova pro seniory, se pracovnice v terénních službách můžou
přestěhovat do prostor v sídle městského kamerového systému. Taktéž bude zajištěno stravování pro klienty
domova prostřednictvím některé ze školních jídelen
po konzultaci s ředitelkou paní Bc. Pucandlovou nebude prozatím mateřská škola uzavřena

Dne 27.1.2020 se uskutečnilo jednání se zástupci Ministerstva vnitra ČR za účasti generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ohledně nabídky na bezplatný převod budovy Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, na adrese Jiráskova 362/2, Benátky nad Jizerou do majetku města.
Na Ředitelství silnic a dálnic ČR v Praze se dne 28.1.2020 uskutečnilo jednání ve věci dopravních opatření
z důvodu rekonstrukce mostu přes dálnici na silnici II/610 u Okrouhlíku.
Proběhlo jednání s panem Slivkou, současným ředitelem příspěvkové organizace města Správa sportovních
zařízení ohledně předání agendy nově nastupujícímu řediteli Mgr. Martinu Novákovi.
Dne 31.1.2020 ve velké zasedací místnosti MěÚ proběhla schůzka ohledně výstavby dočasného kruhového
objezdu v lokalitě "Na Burse". Závěrem jednání byla vybrána všestranně přijatelná varianta dopravního řešení
výše uvedené lokality.
Uskutečnilo se jednání s panem xxxx, majitelem objektu bývalé Sladovny a zástupcem projekční kanceláře
z firmy Anitas s.r.o., ohledně využití výše uvedeného objektu a územní studie dané lokality,
ve spolupráci s panem docentem Josefem Kocourkem z ČVUT.
Dne 3.2.2020 proběhlo jednání se zástupci Nadačního fondu Škoda auto ohledně možnosti spolufinancování
plánovaných projektů v našem městě.
Pan starosta se na základě pozvánky zúčastnil jednání u kulatého stolu v Poslanecké sněmovně k tématu
"Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?".
Sděluje, že ze strany Policie ČR proběhla neohlášená kontrola v objektu bývalé Sladovny. Dle informací nebyly
v daném objektu nalezeny výraznější nedostatky.
V pondělí 10.2.2020 se uskutečnilo jednání se zástupci společnosti Carborundum Electrite a.s. ohledně
spolupráce s městem v různých oblastech (povodně, krizové situace, údržba veřejného prostranství).
Dne 12.2.2020 se konalo zasedání komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na "Pronájem prostor
sloužících k podnikání v budově Sport hotelu (restaurace o výměře 195 m 2 a ubytovací část
o celkové výměře 820 m2), na adrese Letní stadion 546, Benátky". Na základě doporučení komise byla vybrána
radou města jako nájemce společnost RIMMCO s.r.o. z Benátek.
Proběhlo pravidelné setkání zástupců Policie ČR s vedením města. Jednání se zúčastnili provozovatelé podniku
Bowlingwood,
ohledně
stížnosti
paní
xxxx,
na
opakované
rušení
nočního
klidu
v ul. Lidická.
Ve dnech 18.2. – 19.2.2020 proběhla dohadovací řízení s řediteli příspěvkových organizací města
Benátky nad Jizerou ohledně rozpočtu na rok 2020.
Dne 24.2.2020 proběhlo jednání s advokátní kanceláří Mgr. Ing. Pavel Bezouška & Mgr. Tomáš Hobl &
Mgr.
Jan
Špitz
ve
věci
zastupování
v soudním sporu
xxxx
x
xxxx
x
město
Benátky nad Jizerou.
Dne 25.2.2020 se konalo zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace a.s.
Dne 26.2.2020 se uskutečnilo jednání s Ing. Pavlem Sekáčem, Ph.D. (Ministerstvo zemědělství - sekce pro fondy
EU, vědu, výzkum a vzdělávání) ohledně poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu ministerstva
na kulturní akci „Benátecký hrozen 2020“.
Pan starosta se dne 27.2.2020 zúčastnil členské schůze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, na které
byl zvolen do předsednictva.
Proběhlo jednání s Ing. Klementem Florianem, starostou Předměřic nad Jizerou ve věci dopravních opatření
z důvodu rekonstrukce mostu přes dálnici na silnici II/610 u Okrouhlíku.
Proběhlo jednání s panem Jaromírem Polákem a panem Wintrem ohledně vzhledu stolního kalendáře města pro
příští rok.

Kulturní a jiné akce:
 Na základě pozvánky se pan starosta zúčastnil extraligového hokejového zápasu v Liberci, kde bylo domluveno
uspořádání exhibičního zápasu Bílých tygrů Liberec v Benátkách nad Jizerou.
 Informuje, že dne 24.1.2020 se konalo zasedání valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Dražice. Taktéž se
pan starosta zúčastnil zasedání valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Benátky nad Jizerou, která se konala
dne 31.1.2020.
 V sobotu 25.1.2020 se uskutečnil Ples města. Tímto velice děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.
 Ve dnech 3.3. - 4.3.2020 se konalo v Modre setkání vedení měst Modry, Benátek a Hustopečí za účelem naplnění
Memoranda o spolupráci v oblasti kulturní, sportovní a sociální v tomto roce.
 V sobotu 15.2.2020 se uskutečnil „Benátecký pohár" - přehlídka postupových soutěží ve sportovních tancích.
Návštěvnost a úroveň této akce byla vysoká.

-4-

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města




11.03.2020

Dne 21.2.2020 se pan starosta zúčastnil posledního rozloučení s panem Burianem (významný člen Tělocvičné
jednoty Sokol Benátky).
V sobotu 29.2.2020 pořádala Tělocvičná jednota Sokol Benátky nad Jizerou první ročník soutěže v gymnastice
s názvem „Benátecká gymnastriáda“. Soutěže se zúčastnilo 65 soutěžících z různých měst a zhruba 300 diváků.
Valné hromady fotbalového klubu se 6.3.2020 zúčastnil pan starosta společně s místostarostou Mgr. Radkem
Dostálem.

5) Zprávy místostarostů města
Ing. Jiří Haspeklo
 Informuje, že ve věci sestupné komunikace do průmyslové zóny probíhá v současné době územní řízení.
Po vydání územního rozhodnutí (cca v letních měsících) budou zahájena jednání s jednotlivými vlastníky
pozemků, pod touto komunikací, o jejich výkupu.
 V rámci vypsaného dotačního titulu na podporu sportu a volného času Středočeským krajem podalo žádost
několik místních sportovních klubů.
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
 Dne 12.3.2020 budou pracovníci Finančního úřadu Mladá Boleslav zajišťovat v době od 8:00 do 16:00 hodin na
Městském úřadě v Benátkách nad Jizerou pro občany města službu při podávání daňových přiznání k dani
z příjmů fyzických osob.
 Informuje o následujících personálních změnách na Městském úřadě a v Městské knihovně:
- na pracovní pozici „Mzdová účetní - finanční referent“ nastoupila na půl úvazku paní Petra Zímová
- na obsazení pracovního místa „Hlavní účetní“ byla od 1.1.2020 přijata Ing. Iveta Podolská.
- na obsazení pracovního místa „Knihovník v Městské knihovně“ byla přijata prozatím na dobu určitou
do 31.3.2020 paní Dědinová.
 Informuje, že na webových stránkách města bylo do sekce „Svatební obřady – fotogalerie síně, nádvoří a parku“
přidáno foto prostor zámecké konírny k pořádání svatebních obřadů.
 Sděluje, že dne 24.9.2020 se v rámci 100. výročí kopané v Benátkách nad Jizerou uskuteční vernisáž k zahájení
výstavy a odehraje se utkání s klubem Amfora Praha.
7) Majetkové a organizační záležitosti
Usnesení č. 1/1Z/2020
Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednalo
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo: 97/5Z/2019, 112/6Z/2019, 113/6Z/2019, 114/6Z/2019, 115/6Z/2019, 116/6Z/2019,
117/6Z/2019, 118/6Z/2019, 119/6Z/2019, 120/6Z/2019, 121/6Z/2019, 122/6Z/2019, 124/6Z/2019,
125/6Z/2019, 126/6Z/2019, 127/6Z/2019, 128/6Z/2019, 129/6Z/2019 (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
3. revokuje
a. usnesení číslo 108/5Z/2019 - mění se na základě rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad z
Katastrálního úřadu bod č. 1b a 2b následně:
1b. ZM projednalo zřízení věcného břemene k části pozemků p.č. 856/8 a p.č. 855/32 pro užívání
příjezdu pro čerpací stanici pohonných hmot dle geometrického plánu č. 1409-819/2018 za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 22.152,- Kč bez DPH, kterou uhradí společnost ČEPRO a.s.
2b. ZM schvaluje zřízení věcného břemene k části pozemků p.č. 856/8 a p.č. 855/32 pro užívání
příjezdu pro čerpací stanici pohonných hmot dle geometrického plánu č. 1409-819/2018 za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 22.152,- Kč bez DPH, kterou uhradí společnost ČEPRO a.s. (souhlasilo
23 přítomných zastupitelů)
T: 31.3.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 2/1Z/2020
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-12.2019
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1. - 12. měsíc roku 2019 (souhlasilo 23
přítomných zastupitelů)
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Usnesení č. 3/1Z/2020
Návrh - rozpočtové opatření č. 1/2020
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 města Benátky nad Jizerou
2. schvaluje
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 23 přítomných zastupitelů)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 4/1Z/2020
Pohledávky města Benátky nad Jizerou k 31.12.2019
ZM
1. projednalo
předložený přehled pohledávek města Benátky nad Jizerou a bere tento přehled na vědomí (souhlasilo 23
přítomných zastupitelů)
Usnesení č. 5/1Z/2020
Zápis č. 1/2020 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2020 ze dne 2.3.2020 a č. 2/2020 ze dne 10.3.2020 ze zasedání Finančního výboru
(souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
Usnesení č. 6/1Z/2020
Zápis č. 1/2020 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 1/2020 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 26.2.2020 (souhlasilo 23
přítomných zastupitelů)
Usnesení č. 7/1Z/2020
Vyúčtování finanční dotace z FPSZC za rok 2019 - Klub sportovního bruslení Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok 2019 Klubu sportovního
bruslení Benátky nad Jizerou ve výši 101.222,- Kč
2. schvaluje
předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti za rok 2019 Klubu sportovního
bruslení Benátky nad Jizerou ve výši 101.222,- Kč (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 8/1Z/2020
Vyúčtování 3. částky dotace z FPSZC za rok 2019 - Volejbalový klub Benátky nad Jizerou z.s.
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Volejbalového klubu
Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 417.938,- Kč za rok 2019
2. schvaluje
předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Volejbalového klubu
Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 417.938,- Kč za rok 2019 (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 9/1Z/2020
Vyúčtování 2. částky dotace z FPSZC za rok 2019 - SK Benátky nad Jizerou
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti SK Benátky nad Jizerou ve
výši 702.428,- Kč
2. schvaluje
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti SK Benátky nad Jizerou ve
výši 702.428,- Kč (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 10/1Z/2020
Vyúčtování finanční dotace z FPSZC za rok 2019 - Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou
z.s.
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Badmintonového klubu 1973
DELTACAR Benátky n.Jiz., z.s. ve výši 452.005,- Kč za rok 2019
2. schvaluje
předložené vyúčtování dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Badmintonového klubu 1973
DELTACAR Benátky n.Jiz., z.s. ve výši 452.005,- Kč za rok 2019 (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 11/1Z/2020
Vyúčtování 3. částky dotace z FPSZC za rok 2019 - HC Benátky nad Jizerou z.s.
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Hokejového klubu Benátky
nad Jizerou z.s. ve výši 805.331,- Kč za rok 2019
2. schvaluje
předložené vyúčtování 3. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti Hokejového klubu Benátky
nad Jizerou z.s. ve výši 805.331,- Kč za rok 2019 (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 11.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 12/1Z/2020
Valná hromada společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s.
ZM

1.

deleguje
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
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
(souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: průběžně
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 13/1Z/2020
Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č 855/31 a p.č. 936/7 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu pro
čp. 523, ul. Mladská - GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování
plynárenského zařízení mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou
společnosti GridServices, s.r.o. jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 855/31 a p.č.
936/7 v k.ú. Staré Benátky, plynovod a přípojka pro čp. 523, ul. Mladská - st.č. 9900099473
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování
plynárenského zařízení mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou
společnosti GridServices, s.r.o. , jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 855/31 a p.č.
936/7 v k.ú. Staré Benátky, plynovod a přípojka pro čp. 523, ul. Mladská - st.č. 9900099473 za jednorázovou
úplatu ve výši 2.662,- Kč
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 14/1Z/2020
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 212/37 v
k.ú. Staré Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař.
distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN) a právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.212/37 v
k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "Benátky nad Jizerou, navýšení na 200A, Well Pack"
2. schvaluje
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař.
distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN) a právu provést stavbu mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 212/37 v k.ú. Staré Benátky a právo provést stavbu "Benátky
nad Jizerou, navýšení na 200A, Well Pack" za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 15/1Z/2020
Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit pro rok 2020
ZM
1. projednalo
předložený návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit pro rok 2020
2. schvaluje
a. poskytnutí dotací v oblasti kultury a volnočasových aktivit pro rok 2020 jednotlivým žadatelům dle
předloženého návrhu
b. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací těmto žadatelům dle předloženého návrhu
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených veřejnoprávních smluv (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1
zastupitel se zdržel hlasování)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 16/1Z/2020
Návrh na poskytnutí dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2020
ZM
1. projednalo
předložený návrh na poskytnutí dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2020
2. schvaluje
a. poskytnutí dotací z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti pro rok 2020 jednotlivým právnickým
osobám dle předloženého návrhu
b. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací těmto právnickým osobám dle předloženého
návrhu
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pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených veřejnoprávních smluv (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1
zastupitel se zdržel hlasování)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík

Usnesení č. 17/1Z/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace - Volejbalový klub Benátky nad Jizerou z.s.
ZM
1. projednalo
žádost pana Mgr. Vladimíra Němečka, predsedy Volejbalového klubu Benátky nad Jizerou z.s., o poskytnutí
finanční dotace ve výši 3.000.000,- Kč na činnost spolku v roce 2020
2. bere na vědomí
rozhodnutí Rady města, která usnesením č. 67/3R/2020 postupuje výše uvedenou žádost zastupitelstvu města k
projednání s tím, že doporučuje schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 2.400.000,- Kč. Uvedená finanční
dotace, bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu volejbalového klubu v roce 2020 s tím, že
minimálně 30 % finančních prostředků z této částky dotace bude použito na činnost mládežnických mužstev
3. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace Volejbalovému klubu Benátky nad Jizerou z.s., se sídlem Mladská 508,
294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 486 79 658 ve výši 2.400.000,- Kč. Uvedená finanční dotace, bude
použita na sportovní činnost a zajištění chodu volejbalového klubu v roce 2020 s tím, že minimálně
30 % finančních prostředků z této částky dotace bude použito na činnost mládežnických mužstev
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů, 3 zastupitelé se zdrželi
hlasování)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 18/1Z/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace - BK Kalibr Benátky z.s.
ZM
1. projednalo
žádost pana Luboše Poluhy, předsedy BK Kalibr Benátky z.s. o poskytnutí finanční dotace ve výši 110.761,Kč na úpravu pozemku biatlonového klubu a nákup vzduchovky s příslušenstvím
2. bere na vědomí
rozhodnutí Rady města, která usnesením č. 29/2R/2020 postupuje výše uvedenou žádost zastupitelstvu města k
projednání s tím, že doporučuje schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 80.000,- Kč
3. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace BK Kalibr Benátky z.s., se sídlem Šnajdrova 361, 294 71 Benátky nad
Jizerou, IČO: 08178348 ve výši 80.000,- Kč, na úpravu pozemku biatlonového klubu a nákup
vzduchovky s příslušenstvím
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 20 přítomných zastupitelů, 3 zastupitelé se zdrželi
hlasování)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 19/1Z/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace na nákup elektrické rolby - Český svaz rychlobruslení
ZM
1. projednalo
žádost Českého svazu rychlobruslení o poskytnutí finanční dotace ve výši 800.000,- Kč na zakoupení
elektrické rolby pro zajištění kvalitativně lepších podmínek pro přípravu české reprezentace v rychlobruslení
na krátké dráze a činnosti SCM na ZS v Benátkách nad Jizerou
2. bere na vědomí
rozhodnutí Rady města, která usnesením č. 71/3R/2020 postupuje výše uvedenou žádost zastupitelstvu města k
projednání s tím, že doporučuje schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 800.000,- Kč v případě získání
dotace ze státního rozpočtu
3. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace Českému svazu rychlobruslení, se sídlem Zatopkova 100/2, 160 17 Praha
6, IČO: 45769451 ve výši 800.000,- Kč, na zakoupení elektrické rolby pro zajištění kvalitativně
lepších podmínek pro přípravu české reprezentace v rychlobruslení na krátké dráze a činnosti SCM na
ZS v Benátkách nad Jizerou v případě získání dotace ze státního rozpočtu
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy v případě získání dotace ze státního rozpočtu (souhlasilo 21
přítomných zastupitelů, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík

Usnesení č. 20/1Z/2020
Žádost o poskytnutí finanční dotace - SK VS Benátky nad Jizerou z.s.
ZM
1. projednalo
žádost paní Ing. Petry Baškové, predsedkyně SK VS Benátky nad Jizerou z.s., o poskytnutí finanční dotace ve
výši 200.000,- Kč na činnost spolku v roce 2020
2. bere na vědomí
rozhodnutí Rady města, která usnesením č. 68/3R/2020 postupuje výše uvedenou žádost zastupitelstvu města k
projednání s tím, že doporučuje schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 140.000,- Kč. Uvedená finanční
dotace, bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu klubu v roce 2020 s tím, že minimálně 30 %
finančních prostředků z této částky dotace bude použito na činnost mládeže
3. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace spolku SK VS Benátky nad Jizerou z.s., se sídlem Na Vyhlídce 146, 294
71 Benátky nad Jizerou, IČO: 42716179 ve výši 140.000,- Kč. Uvedená finanční dotace, bude použita
na sportovní činnost a zajištění chodu klubu vodního slalomu v roce 2020 s tím, že minimálně 30 %
finančních prostředků z této částky dotace bude použito na činnost mládeže
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 21/1Z/2020
Žádost o finanční dotaci na rok 2020 - Občanské sdružení Nezávislý život z.ú.
ZM
1. projednalo
žádost paní Mgr. Jany Holíkové, ředitelky občanského sdružení Nezávislý život z.ú. v Benátkách nad Jizerou o
poskytnutí finanční dotace ve výši 80.000,- Kč na spolufinancování služby osobní asistence v roce 2020
poskytované v Benátkách nad Jizerou
2. bere na vědomí
rozhodnutí Rady města, která usnesením č. 73/3R/2020 postupuje výše uvedenou žádost zastupitelstvu města k
projednání s tím, že doporučuje schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 80.000,- Kč
3. schvaluje
a. poskytnutí finanční dotace občanského sdružení Nezávislý život z.ú., se sídlem Mělnická 25/5, 294 71
Benátky nad Jizerou, IČO: 26679663 ve výši 80.000,- Kč na spolufinancování služby osobní
asistence v roce 2020 poskytované v Benátkách nad Jizerou
b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 22/1Z/2020
Žádost o zařazení do programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 - Římskokatolická farnost Benátky
ZM
1. projednalo
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. bere na vědomí
vyjádření rady města, která usnesením č. 134/4R/2020 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 částkou 41.000,- Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výše uvedenou
žádost
3. schvaluje
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 s tím, že město se bude podílet na financování akce částkou 41.000,- Kč (souhlasilo 21 přítomných
zastupitelů, 2 zastupitelé nesouhlasili)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 23/1Z/2020
Prodej pozemku č. 5009/44 a části pozemku parc. č. 5085/1 v k.ú. Staré Benátky - AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
ZM
1. projednala
žádost společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o prodej pozemku č. 5009/44 o výměře 44 m2 a části
pozemku č. 5085/1 o výměře 442 m2 v k.ú. Staré Benátky za cenu ve výši 120,- Kč/m2 z důvodu zcelení
současného areálu žadatele. Rada města svým usnesením číslo 12/1R/2020 souhlasí s prodejem výše
uvedeného pozemku a části pozemku a doporučuje tento prodej Zastupitelstvu města ke schválení
2. schvaluje
prodej pozemku č. 5009/44 o výměře 44 m2 a části pozemku č. 5085/1 o výměře 442 m2 v k.ú. Staré Benátky
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, za cenu ve
výši 120,- Kč/m2 pro výše uvedené účely
3. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 18 přítomných zastupitelů, 5 zastupitelů nesouhlasilo)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 24/1Z/2020
Žádost o poskytnutí pozemku k umístění torza s keramikou p. Václava Černého - Jana Vetešníková, Mgr. Sylva
Buriánová, MUDr. Lenka Draková, Mgr. Jaroslava Šimková
ZM
1. projednalo
žádost paní Jany Vetešníkové, Mgr. Sylvy Buriánové, MUDr. Lenky Drakové a Mgr. Jaroslavy Šimkové o
poskytnutí pozemku k umístění torza s keramikou, pana Václava Černého, ve stávajícím stavu bez dalších
oprav, který se nachází na pozemku parc. č. 133/82 v k.ú. Staré Benátky, jenž je ve vlastnictví pana xxxx
2. bere na vědomí
rozhodnutí Rady města, která usnesením č. 82/3R/2020 postupuje výše uvedenou žádost zastupitelstvu města k
projednání
3. nesouhlasí
s poskytnutím pozemku k umístění torza s keramikou, pana Václava Černého, ve stávajícím stavu bez dalších
oprav, který se nachází na pozemku parc. č. 133/82 v k.ú. Staré Benátky, jenž je ve vlastnictví pana xxxx
(nesouhlasilo 15 přítomných zastupitelů, souhlasilo 6 přítomných zastupitelů, 2 zastupitelé se zdrželi)
T: 31.3.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 25/1Z/2020
Oznámení o vystoupení z platformy místního hnutí ANO 2011
ZM
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 (souhlasilo 23 přítomných zastupitelů)
Usnesení č. 26/1Z/2020
Pojmenování ulic na sídlišti za Špejcharem
ZM
1. projednalo
návrh Odboru výstavby a územního plánování na pojmenování ulic na sídlišti za Špejcharem (viz příloha)
2. souhlasí
s pojmenováním ulic na sídlišti za Špejcharem (viz příloha) s účinností od 1.4.2020 následně:
- Pražská (ulice vyznačené v mapě modrou barvou)
- Marie Krupičkové (ulice vyznačené v mapě červenou barvou)
(souhlasilo 22 přítomných zastupitelů, 1 zastupitel nesouhlasil)
T: 31.3.2020
Z: Marie Khýnová
8) Interpelace zastupitelů
Ing. Jaroslav Matějka
 Žádá, v souvislosti s nedávnou vichřicí, o prořezání stromů v blízkosti sloupů veřejného osvětlení ve Kbele.
Libor Čapek
 Poukazuje na firmu s autovraky v ul. Pražská, která má autovraky umístěné i na pozemcích v majetku města.
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Miroslav Kochman – o situaci víme. Údajného vlastníka těchto vozidel jsme kontaktovali, na opakovanou výzvu
pracovníků MěÚ nereaguje, situace je tedy zpracovávána pro projednání v přestupkové komisi. Detailní právní rozbor
může poskytnout kolegyně Mgr. Jitka Krejčíková.
Jana Vetešníková
 Urguje vyřízení žádosti obyvatel z Obodře, která se týkala zákazu venčení psů na hřišti u hospody Na Vyhlídce.
Marek Mařík – prověříme, jak byla tato žádost vyřízena.
 Žádá ředitele Technických služeb pana Antonína Cekotu o obnovení nátěru zábradlí opěrné zdi nad Mělnickou
ulicí.
MUDr. Lenka Draková
 Dotazuje se, z jakého důvodu není dokončen ve spodní části ulice Bří. Bendů chodník.
PhDr. Karel Bendl – nemáme prozatím souhlas vlastníka pozemku pod tímto chodníkem. Ten v současné době čeká
na vydání stavebního povolení na vybudování parkovacích stání v těchto místech.
Luboš Poluha
 Dotazuje se, proč není zaasfaltována komunikace na křižovatce ulic Kalistova a Lidická.
Miroslav Kochman – s investorem bylo dohodnuto, že k finální opravě dojde až po skončení rekonstrukce ulice Pražská.
Prozatím budou nerovnosti průběžně opravovány asfaltovým recyklátem.
 Informuje, že lékárny mají povinnost odebírat prošlé léky. Do této doby odebíraly i použité injekční stříkačky,
ale dle současné platné legislativy již toto není možné. Občané města již nebudou mít možnost jak tyto použité
stříkačky likvidovat. Navrhuje zřídit pro tento materiál odběrné místo.
PhDr. Karel Bendl – město se bude touto problematikou zabývat.
Jan Dibitanzl
 Požaduje, aby bylo na interpelace zastupitelů reagováno, po vyřízení dané problematiky, prostřednictvím
emailové korespondence popř. telefonicky.
PhDr. Karel Bendl – přislíbil, že bude na jednotlivé interpelace odpovídáno.
 Dotazuje se, proč se do nově budovaného veřejného osvětlení nedávají LED svítidla ve vztahu k nočnímu
sledování města kamerami.
PhDr. Karel Bendl – není prokázáno, že LED osvětlení je celkově úspornější. Nové technologie kamerového systému mají
dobrou viditelnost i při nově vybudovaném typu veřejného osvětlení ve městě.
Marek Mařík – ve Kbele bude možnost v nočních hodinách snížit intenzitu osvětlení u všech lamp veřejného osvětlení.
9) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
 Poukazuje na nevhodnost řešení vjezdu na parkoviště ve Kbele pod dálnicí.
 Dotazuje se, jak byla vyřešena nelegální stavba komínu v areálu Sladovny.
Karel Dvořák – bylo provedeno místní šetření, na základě kterého bylo zahájeno řízení o odstranění stavby.
 Tlumočí názory od občanů ve věci maximálního počtu členů zastupitelstva při velikosti města. Taktéž poukazuje
na výši odměn místostarostů a zastupitelů města.
Ing. Jiří Janda – konstatuje, že finanční náklady na odměnu jednoho uvolněného místostarosty a na odměny dvou
neuvolněných místostarostů jsou téměř stejné.
Jana Vetešníková – informuje, že v minulosti navrhovala snížení počtu zastupitelů. Bývalý starosta pan Jaroslav Král
zdůvodnil počet zastupitelů možností obsadit mandáty více politickými stranami.
PhDr. Karel Bendl – všichni zastupitelé jsou neuvolnění, vyjma starosty města.
Ing. Monika Zemancová
 Dotazuje se, z jakého důvodu není do dnešního dne instalováno vyhřívané zrcadlo v zatáčce v Podolecké ulici.
Marek Mařík – město chtělo zrcadlo pořídit, ale místní provozní cestmistr KSÚS Středočeského kraje pan Jakub Honzák
nám sdělil již v prosinci, že zrcadlo je jejich majetek a tudíž pořídí nové vyhřívané z vlastních prostředků. Bohužel přes
několik urgencí nebylo toto zrcadlo do dnešního dne vyměněno.
RNDr. Milan Procházka
 Dotazuje se, proč byl odsouhlasen prodej pozemků společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, když je město
dotčeno problematikou této společnosti, ve věci výše odvodů poplatků za ukládání odpadů na skládku.
PhDr. Karel Bendl - prodej pozemků s uvedenou problematikou nesouvisí. Prodej byl schválen z důvodu narovnání
majetkových vztahů uvnitř areálu skládky. Při původním prodeji byly tyto pozemky administrativní chybou opomenuty
v žádosti.
 Z jakého důvodu nesvítí jedna lampa veřejného osvětlení před zdravotním střediskem ve Kbele.
Miroslav Kochman – tato lampa bude odstraněna po kolaudaci.
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Poukazuje na havarijní stav dřevěných oken v suterénních místnostech společenského sálu Záložna
ze Smetanovy ulice.
PhDr. Karel Bendl – stav oken bude prověřen.
10) Různé, závěr
Jednání bylo ukončeno v 21:10 hodin.
Zapsala: Petra Šilhavá
Zápis byl vyhotoven dne 23.3.2020

ověřovatel
Jan Dibitanzl

starosta města
PhDr. Karel Bendl
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