2. veřejné zasedání Zastupitelstva města

14.06.2012

Zápis
2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přivítání, seznámení s programem
Určení ověřovatelů, návrhové komise
Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zpráva starosty města
Zpráva místostarosty
Zpráva tajemníka městského úřadu
Majetkové a organizační záležitosti
Interpelace zastupitelů
Náměty a připomínky občanů
Různé, závěr

1) Zahájení, seznámení s programem jednání
Druhé veřejné zasedání Zastupitelstva města v roce 2012 zahájil starosta Jaroslav Král přivítáním všech přítomných.
Úvodem předložil zastupitelům města návrh programu tohoto jednání. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli.
Podle prezenční listiny bylo přítomno 22 zastupitelů.
S navrženým programem zasedání souhlasilo 22 zastupitelů.
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise
Za členy návrhové komise byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Ing. Jan Tichý a PaedDr. Jana Rejzlová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi a přítomnými zastupiteli schváleni Mgr. Vladimír Němeček a MiladaTrnková, DiS.
S navrženými ověřovateli a členy návrhové komise souhlasilo 22 přítomných zastupitelů.
3) Kontrola zápisu, kontrola usnesení
Zápis z minulého zasedání byl schválen všemi přítomnými členy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů).
Byla předložena zpráva o kontrole usnesení ze zasedání Zastupitelstva města – viz. usnesení číslo 25/2Z/2012.
4) Zprávy starosty města
Informace:
Investiční akce probíhající:
 Rekonstrukci ulic v Obodři - v ulici Wolkerova jsou v současné době dokončeny práce na pokládce zámkové
dlažby pro pěší a výsadbě zeleně. Ulice je tak připravena na položení nového asfaltového povrchu
komunikace. Dne 22.06.2012 by měla být stavba ukončena a předána. Předpokládané ukončení rekonstrukce
ulic Obodřecká a V Zahradách je plánováno na konec měsíce července. V ulici Kordinů je v současné době
dokončována výměna vodovodu včetně přípojek. Ulice tak bude připravena pro rekonstrukci, která bude
realizována pravděpodobně v příštím roce.
Investiční akce připravované:
 Dne 09.05.2012 proběhlo na Krajském úřadě Středočeského kraje, který je investorem této akce, výběrové
řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce ulice Soumarova“. Výběrové řízení vyhrála firma Strabag, a.s.
Praha. Rada Středočeského kraje schválila zahájení rekonstrukce Soumarovy ulice. V současné době byl dán
příkaz k podpisu smlouvy o dílo na tuto akci. Dále proběhlo společné jednání s firmou, která bude realizovat
výměnu vodovodního řadu včetně přípojek a dobudování chybějícího kanalizačního řadu v délce cca 70 m.
Dne 25.06.2012 proběhne setkání s občany, kterých se tato výměna týká. Uzavření této ulice je plánováno na
09.07.2012 s tím, že rekonstrukce by měla být ukončena do konce tohoto roku.
 Zahájení realizace I. etapy projektu tzv. „Bezpečnostního systému cyklostezek v Benátkách“ je vázáno
rozhodnutím Regionální rady o uvolnění dotace na tuto akci. Výběrové řízení na zhotovitele této akce
organizačně zajistí společnost PFI s.r.o. V rámci tohoto projektu byly zahájeny práce na přemístění oplocení u
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areálu společnosti Korund Benátky, s.r.o. a dále navýšení povrchu trasy cyklostezky kvůli povodňovému
pásmu. Zahájení II. etapy tohoto projektu bude záviset na výsledcích jednání s vlastníky dotčených pozemků.
 V rámci plánovaného propojení ulice Pod Brdy a náměstí Na Burse bude v ulici Pod Brdy realizována
výstavba nového vodovodního řadu.
 V souvislosti s nově vzniklou smuteční síní na hřbitově v Benátkách nad Jizerou I, v ulici Dražická, je na
tomto hřbitově připravováno zpevnění hlavní cesty a dále výstavba toalet. Projektovou dokumentaci zhotovil
Ing. arch. Jan Foit. V současné době se čeká na vydání stavebního povolení pro tuto akci.
 Proběhlo další jednání ohledně převodu prostor bývalého Finančního úřadu do majetku Města Benátky nad
Jizerou. Město by v průběhu příštího týdne mělo obdržet smlouvu na převod těchto prostor. Ing. arch. Jan Foit
vypracoval projektovou dokumentaci na úpravu těchto prostor tj. na rozšíření společenského sálu Záložna o
prostory bývalého Finančního úřadu a Ing. arch. Pavel Mudruňka připravil návrhy nového interiéru těchto
prostor.
 Město má přislíbeno z Ministerstva financí dotaci ve výši cca 9 mil. Kč na rekonstrukci prostoru tzv.
„Plajchu“. O zajištění výběrové řízení na tuto akci proběhlo jednání se zástupkyní společnosti Gordion, s.r.o.,
paní Šolcovou. Na základě tohoto jednání bylo Radou města odsouhlaseno uzavření mandátní smlouvy s touto
společností na organizační zajištění výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce výše uvedeného prostoru.
 S firmou ZETA Benátky s.r.o. byla podepsána smlouva o dílo na akci "Stavební úpravy na MŠ Růženka“.
Jedná se o výměnu oken a rekonstrukci fasády objektu. Stavební práce by měly probíhat v průběhu letních
prázdnin.
 Dále by měla být uskutečněna rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ Pražská, výměna oken u školní jídelny
a zateplení střechy objektu školní jídelny ZŠ Pražská.
 Protipovodňová opatření – v současné době jsou práce na tomto projektu již zahájeny. Proběhlo jednání
o výběru dodavatele na montované části protipovodňového zabezpečení. Zemní práce probíhají dle
stanoveného harmonogramu. V rámci tohoto projektu je plánováno zřízení varovného systému (výměna
městského rozhlasu a jiných důležitých zařízení). Na varovný systém bychom měli získat finanční prostředky
v rámci dotace.
 Víceúčelové hřiště na Náměstí 17. listopadu – byla položena poslední podkladní vrstva (asfalt) před pokládkou
umělého povrchu. Slavnostní otevření tohoto hřiště bude uskutečněno dne 27.06.2012 od 16:30 hodin. Všichni
zastupitelé jsou srdečně zváni.
 Dne 16.05.2012 proběhlo v Klaudiánově nemocnici výběrové řízení na výběr nového ultrazvukového přístroje
pro Polikliniku v Benátkách nad Jizerou. Komisí byl vybrán přístroj za cenu ve výši 449.442,- Kč od
společnosti Electric Medical Service, s.r.o., se kterou bude uzavřena kupní smlouva. Přístroj bude následně na
základě darovací smlouvy převeden do majetku Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s. s tím, že podmínkou
této smlouvy bude, aby tento přístroj byl umístěn na Polikliniku v Benátkách nad Jizerou, byl zde provozován
nejméně 1 den v týdnu a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. zajistí údržbu a opravy tohoto přístroje.
 City park – naše žádost o dotaci je prozatím v zásobníku projektů, tzn. že budeme čekat na případné odřeknutí
některého ze zájemců, kterým byla dotace přidělena.
 Zatím se nepodařilo získat dotaci na čistící vůz pro Technické služby.
 Byla dokončena projektová dokumentace pro přístavbu objektu Polikliniky, dále je dokončena projektová
dokumentace na propojení městské části Kbel a náměstí Na Burse, která je součástí dokumentace na projekt
„II/610 Tuřice - Kbel". Nadále budou probíhat jednání, aby město získalo stavební povolení na tento projekt
tak, aby byla alespoň realizována I. etapa (Kbel - náměstí Na Burse).
 V současné době probíhají práce na dokumentaci ke stavebnímu řízení na výstavbu krytého plaveckého
bazénu. Jakmile bude dokumentace dokončená, bude vyhotovena studie proveditelnosti a udržitelnosti, která
bude následně předložena občanům města k vyjádření prostřednictvím ankety o realizaci samotné stavby.
 Připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Mladská a dále na revitalizaci sídliště v Benátkách
nad Jizerou II.
 Revitalizace slepého ramene řeky Jizery – pro zahájení této akce získalo město předběžný souhlas od Povodí
Labe s.p.. O souhlasu pana Lišky (majitele malé vodní elektrárny v areálu společnosti Carborundum Electrite
a.s.) a společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. se bude jednat. K této akci již byly uskutečněny 2
výrobní porady.
Uskutečněná jednání:
 Ve dnech 19. – 20.04.2012 se v Třeboni uskutečnilo 3. zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR.
 Podává zprávu z Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace a.s., Mladá Boleslav, která se uskutečnila
dne 31.05.2012.
 Dne 17.04.2012 bylo Svazem historických sídel Čech, Moravy a Slezska na Pražském hradě uskutečněno
vyhodnocení soutěže o historické město roku 2011. Město Benátky bylo vyhodnoceno jako druhé ve
Středočeském kraji.
 Informuje o uskutečněném setkání s ministrem zemědělství panem Petrem Bendlem, které proběhlo
v Mnichově Hradišti dne 18.05.2012 a na kterém byla také řešena problematika založení nové Místní akční
skupiny.
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Informuje o návštěvě ministra životního prostředí, pana Tomáše Chalupy, která se v Benátkách nad Jizerou
uskutečnila dne 22.05.2012. Pan ministr byl seznámen s projektem „Revitalizace slepého ramene řeky Jizery“,
navštívil golfový areál a zámecký park. Při návštěva byla dále řešena témata jako posunutí hranice Natury
2000 (bývalý VVP Mladá) a integrované nakládání s odpady.
Partnerské zahraniční vztahy:
 Podává zprávu o služební cestě z okresu Darmstadt-Dieburg, které se zúčastnil na základě pozvání „landráta“
tohoto okresu spolu se starosty měst a obcí tzv. G8.
 S partnerským městem Modra nadále pokračuje spolupráce na velmi dobré úrovni.
 Město Benátky se ve dnech 16. – 20.08.2012 zúčastní v partnerském městě Rossdorf tradiční kulturní akce
„Ortskernfest 2012“. V letošním roce se jedná o jubilejní 30. ročník.
Uskutečněné kulturní a společenské akce:
 Dne 29.03.2012 se ve společenském sále Záložna uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety „Sportovec roku
2011 města Benátky nad Jizerou“.
 Dne 31.03.2012 se ve sportovní hale u ZŠ Pražská uskutečnil II. ročník soutěže Dražice cup v rokenrolu
 Dne 02.04.2012 se ve společenském sále Záložna uskutečnilo divadelní představení „Světáci“.
 Dne 01.05.2012 se na Husově náměstí konal tradiční Prvomájový jarmark.
 Dne 02.06.2012 proběhl další ročník ochutnávek vín, v letošním roce nazvaný „Benátecký hrozen 2012“.
 Informuje o služební večeři na počest islandského prezidenta, která se uskutečnila dne 17.05.2012 na Pražském
hradě.
5) Zpráva místostarosty
Informace:
 Co se týče oprav památek, v letošním roce bude realizována oprava vikýřů a komínů na budově zámku.
V současné době jsou vikýře hotové. Dále je plánováno restaurování kamenných prvků v kostele Narození
Panny Marie.
 Informuje o současném stavu kašny na Husově náměstí. Z technických důvodů byla kašna mimo provoz.
Závada bude provizorně opravena. Na podzim bude provedena demontáž a oprava kašny.
 Územní plán – v současné době je výkres konceptu územního plánu umístěn ve vstupní hale na městském
úřadě. Veřejné projednání tohoto konceptu se uskuteční dne 11.07.2012 ve velké zasedací místnosti městského
úřadu v 10:00 hodin a v 17:00 hodin. Připomínky budou vyhodnoceny a zapracovány do dalšího návrhu
územního plánu.
6) Zpráva tajemníka městského úřadu
Informace:
 Dne 30.05.2012 bylo zveřejněno výběrové řízení na obsazení dočasně uvolněného pracovního místa „kulturní
referent a sekretářka Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Lhůta pro podání přihlášky je do 29.06.2012.
Nástup od 01.08.2012. Podrobnosti o tomto výběrovém řízení naleznou občané na internetových stránkách
města nebo na úředních deskách.
 Rada města schválila svým usnesením číslo 236/9R/2012 Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
 Informuje o průběhu kontroly z Nejvyššího kontrolního úřadu dvou dotačních akcí „Revitalizace Husova
náměstí“ a „1. Základní škola v Benátkách nad Jizerou - rozšíření kapacity a modernizace“.
 Informuje o jednání s ředitelem městské policie v Pardubicích, který informoval o systému způsobu
zajišťování výkonu služeb městské policie v okolních městech na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Na
základě tohoto jednání bylo Radou města navrženo vstoupit do jednání s Magistrátem města Mladá Boleslav
o uvedené možnosti spolupráce mezi Městskou policií Mladá Boleslav a naším městem.
 Kinematograf bratří Čadíků – z nabídnutých filmů v rámci "Filmového léta 2012" byly vybrány filmy, které se
budou ve dnech 16. – 18.08.2012 na Husově náměstí promítat. Jedná se o filmy V Peřině, Nevinnost, Lidice a
Fimfárum (Do třetice všeho dobrého).
 Rada města svým usnesením číslo 202/8R/2012 schválila od nové sezóny zvýšení nájemného za pronájem
sportovní haly u ZŠ Pražská následně: cena za pronájem ve všední den z 600,- Kč na 700,- Kč/hodina a o
víkendech a svátcích z 800,- Kč na 900,- Kč/hodina.
 Od 21.05.2012 byla pobočka Úřadu práce v Mladé Boleslavi přestěhována z Vaněčkovy ulice na Městský úřad
v Benátkách nad Jizerou. Bude nutné rozhodnout o využití prázdných prostor ve Vaněčkově ulici, které jsou
v majetku Města Benátky nad Jizerou.
7) Majetkové a organizační záležitosti
V tomto bodě programu je navržena revokace usnesení číslo 24/1Z/2012. S revokací tohoto usnesení souhlasilo 13
přítomných zastupitelů, 9 zastupitelů se zdrželo hlasování. Na základě tohoto hlasování bude znovu projednána
možnost zavedení technologie výroby porézních kotoučů ve společnosti Carborundum Electrite a.s. v Benátkách nad
Jizerou. Opětovné projednání této problematiky bude zařazeno do tohoto bodu programu jako usnesení Zastupitelstva
města číslo 34/2Z/2012.
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Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou s omezeným
rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.
25/2Z/2012 Zpráva o kontrole usnesení
ZM
1. projednalo
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 109/5Z/2011, 136/6Z/2011, 2-8/1Z/2012, 10-17/1Z/2012, 19-24/1Z/2012
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 31/1Z/2009 T: 30.09.2012
u usnesení číslo 46/2Z/2009 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 113/5Z/2010 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 32/2Z/2011 bod 5, písmeno c) T: 30.09.2012
u usnesení číslo 61/2Z/2011 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 103/4Z/2011 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 114/5Z/2011 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 125/5Z/2011 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 131/6Z/2011 T: 30.09.2012
u usnesení číslo 132/6Z/2011 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 138/6Z/2011 T: 31.12.2012
u usnesení číslo 9/1Z/2012 T: 30.09.2012
4. revokuje
usnesení číslo 8/1Z/2012 - doplňuje se bod č. 3 následně:
Zastupitelstvo města bere na vědomí doložení vlastnictví automobilů Klubu sportovního bruslení Benátky nad
Jizerou, na které byla dotace použita. Finanční výbor i Kontrolní výbor na základě toho považuje veškeré
podmínky čerpání dotace z Fondu podpory společenského života za rok 2011 za splněné
26/2Z/2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou za rok 2011
ZM
1. bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou za rok 2011
27/2Z/2012 Závěrečný účet Města Benátky nad Jizerou za rok 2011 - návrh
ZM
1. projednalo
předložený návrh závěrečného účtu Města Benátky nad Jizerou za rok 2011. Rada města svým usnesením číslo
208/9R/2012 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem závěrečného účtu Města Benátky nad Jizerou za rok 2011 bez výhrad podle zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
28/2Z/2012 Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou 1 .- 4.2012
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za 1. - 4. měsíc roku 2012
29/2Z/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2012
ZM
1. projednalo
návrh rozpočtového opatření č. 1/2012 Města Benátky nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo
210/9R/2012 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2012 Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
30/2Z/2012 Rozpočtový výhled Města Benátky nad Jizerou 2012-2016 (ve srovnání s rokem 2011)
ZM
1. projednalo
předložený rozpočtový výhled Města Benátky nad Jizerou na rok 2012 - 2016 (ve srovnání s rokem 2011)
2. souhlasí
s předloženým rozpočtovým výhledem Města Benátky nad Jizerou na rok 2012 - 2016 (ve srovnání s rokem
2011) (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
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31/2Z/2012 Pohledávky Města Benátky nad Jizerou 2012
ZM
1. bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou v roce 2012
32/2Z/2012 Zápis č. 2/2012 a č. 3/2012 ze zasedání Finančního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 2/2012 ze zasedání Finančního výboru konaného dne 21.05.2012 a zápis č. 3/2012 ze
zasedání Finančního výboru
33/2Z/2012 Zápis č. 2/2012 ze zasedání Kontrolního výboru
ZM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 2/2012 ze zasedání Kontrolního výboru konaného dne 04.06.2012
34/2Z/2012 Žádost o revokaci usnesení Zastupitelstva města č. 24/1Z/2012 ze dne 15.03.2012 - Ing. Zdeněk Plachý;
Zavedení technologie výroby porézních kotoučů - doplnění informací - Carborundum Electrite a.s.
ZM
1. projednalo
a. žádost pana Ing. Zdeňka Plachého o revokaci usnesení Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou č.
24/1Z/2012 ze dne 15.03.2012 o zamítnutí nové technologie výroby porézních kotoučů v Benátkách
nad Jizeru ve společnosti Carborundum Electrite a.s. Rada města svým usnesením číslo 178/7R/2012
postupuje uvedenou žádost Zastupitelstvu města k projednání
b. předložené informace k projektu "Zavedení technologie výroby porézních kotoučů" ve společnosti
Carborundum Electrite a.s. v Benátkách nad Jizerou. Rada města svým usnesením číslo 228/9R/2012
doporučuje uvedené informace Zastupitelstvu města k projednání
c. návrh na povolení zkušebního provozu nové technologie výroby porézních kotoučů pomocí naftalénu
v Benátkách nad Jizeru ve společnosti Carborundum Electrite a.s. po dobu 1 roku za přísných
hygienických a bezpečnostních podmínek uvedených níže:
1. bude vypracována dohoda o společném řešení problematiky případného výskytu zápachu ve městě
2. bude jmenována expertní skupina (stanovená vedením města a vedením společnosti Carborundum
Electrite a.s.) pro případná technická a organizační opatření
3. zavedení monitoringu základních meteorologických veličin a případného výskytu zápachu na
území města
4. zajištění styku s občany pomocí tzv. "horké linky" s vedením města a vedením společnosti
Carborundum Electrite a.s.
2. neschvaluje
povolení záměru výroby porézních kotoučů pomocí naftalénu ve společnosti Carborundum Electrite a.s. v
Benátkách nad Jizerou (nesouhlasili tito přítomní zastupitelé: MUDr. Květoslava Cyrany, PaedDr. Jana
Rejzlová, Mgr. Ludmila Doležalová, Jiří Rákosník, Milada Trnková, DiS., Mgr. Vladimír Němeček, Mgr.
Jaroslava Šimková, Karel Bláha a Mgr. Radek Dostál, souhlasili tito přítomní zastupitelé: Václav Klomínek,
Jiří Lhoťan, Jaroslav Král, RNDr. Pavel Štifter, Ing. Zdeněk Plachý, MUDr. Tomáš Závora, Antonín Soumar,
Marie Novotná, Jan Dibitanzl, Ing. Jan Tichý, RNDr. Milan Procházka, hlasování se zdrželi tito zastupitelé:
Ing. Jiří Janda, Mgr. Lukáš Nachtmann)
T: 30.6.2012
Z: Marek Mařík
35/2Z/2012 Dodatek č. 2 k Úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Benátky nad
Jizerou, Husovo náměstí 55
ZM
1. projednalo
návrh Dodatku č. 2 k Úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Benátky nad
Jizerou, Husovo náměstí 55 (čj. Úplného znění: MěÚ BnJ/05907/2010/VV), jehož předmětem je povolení
doplňkové činnosti: pronájem nebytových prostor, hostinská činnost. Rada města svým usnesením číslo
239/9R/2012 souhlasí s návrhem uvedeného dodatku a doporučuje tento dodatek Zastupitelstvu města ke
schválení
2. souhlasí
s návrhem Dodatku č. 2 k Úplnému znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Benátky
nad Jizerou, Husovo náměstí 55 (čj. Úplného znění: MěÚ BnJ/05907/2010/VV), jehož předmětem je povolení
doplňkové činnosti: pronájem nebytových prostor, hostinská činnost (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 1.9.2012
Z: Marie Khýnová
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36/2Z/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 773/13 v k.ú. Dražice (kabelové vedení NN) - ČEZ
Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce,
a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 773/13 v k.ú. Dražice pro akci "Dražice - Na
Štěpnici - kNN, 13 RD a 18 BJ p.č. 773". Rada města svým usnesením číslo 122/5R/2012 souhlasí s uvedeným
návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene
na pozemku č. 773/13 v k.ú. Dražice pro akci "Dražice - Na Štěpnici - kNN, 13 RD a 18 BJ p.č. 773" za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.400,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2012
Z: Marek Mařík
37/2Z/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 877/16 a č. 891/3 v k.ú. Staré Benátky
(telekomunikační vedení) - Telefónica Czech Republic, a.s.
ZM
1. projednala
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Telefónica Czech
Republic, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 877/16 a č. 891/3 v k.ú. Staré
Benátky pro akci "16010-004582 Benátky n.J., Lidická". Rada města svým usnesením číslo 123/5R/2012
souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Telefónica
Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, jejímž předmětem je zřízení věcného
břemene na pozemku č. 877/16 a č. 891/3 v k.ú. Staré Benátky pro akci "16010-004582 Benátky n.J., Lidická"
za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.784,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2012
Z: Marek Mařík
38/2Z/2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 402/1 v k.ú. Nové Benátky (kabelové vedení) - ČEZ
Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce,
a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 402/1 v k.ú. Nové Benátky pro akci
"Benátky nad Jizerou - kNN pro p.č. 402/44". Rada města svým usnesením číslo 187/7R/2012 souhlasí s
uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene
na pozemku č. 402/1 v k.ú. Nové Benátky pro akci "Benátky nad Jizerou - kNN pro p.č. 402/44" za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2012
Z: Marek Mařík
39/2Z/2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 900/3,
901/2, 118/6 a 507 v k.ú. Staré Benátky a na pozemku č. 800/2, 200, 247/1, 799/6, 799/1, 799/4 a 799/13 v k.ú. Nové
Benátky pro akci "Benátky nad Jizerou - kVN pro f. AREKO" - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Dodatku č. 1 mezi Městem Benátky nad Jizerou a společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ke
Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. 900/3, 901/2, 118/6 a 507 v
k.ú. Staré Benátky a na pozemku č. 800/2, 200, 247/1, 799/6, 799/1, 799/4 a 799/13 v k.ú. Nové Benátky pro
akci "Benátky nad Jizerou - kVN pro f. AREKO", jehož předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č.
118/3 v k.ú. Staré Benátky, který nebyl v původní smlouvě zapsán. Rada města svým usnesením číslo
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158/6R/2012 souhlasí s předloženým návrhem uvedeného dodatku a doporučuje tento dodatek Zastupitelstvu
města ke schválení
souhlasí
s předloženým návrhem Dodatku č. 1 mezi Městem Benátky nad Jizerou a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku č. 900/3, 901/2, 118/6 a 507 v k.ú. Staré Benátky a na pozemku č. 800/2, 200, 247/1, 799/6, 799/1,
799/4 a 799/13 v k.ú. Nové Benátky pro akci "Benátky nad Jizerou - kVN pro f. AREKO", jehož předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku č. 118/3 v k.ú. Staré Benátky, který nebyl v původní smlouvě zapsán
pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2012
Z: Marek Mařík

40/2Z/2012 Kupní smlouva na prodej plynárenského zařízení v rámci stavby "Plynofikace 6 RD v Benátkách nad
Jizerou I na pozemku parc č. 545 v k.ú. Nové Benátky" - RWE GasNet, s.r.o.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE GasNet, s.r.o., jejímž
předmětem je prodej plynárenského zařízení v rámci stavby "Plynofikace 6 RD v Benátkách nad Jizerou I na
pozemku parc. č. 545 v k.ú. Nové Benátky" z majetku města do majetku společnosti RWE GasNet, s.r.o. za
cenu ve výši 243.000,- Kč s DPH. Rada města svým usnesením číslo 181/7R/2012 souhlasí s uvedeným
návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE GasNet, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, jejímž předmětem je prodej plynárenského zařízení v rámci stavby
"Plynofikace 6 RD v Benátkách nad Jizerou I na pozemku parc. č. 545 v k.ú. Nové Benátky" z majetku města
do majetku společnosti RWE GasNet, s.r.o. za cenu ve výši 243.000,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2012
Z: Marek Mařík
41/2Z/2012 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku č. 771/1 v k.ú. Nové Benátky v rámci stavby
"Benátky nad Jizerou KVN, TS, KNN pro 23RD poz. č. 771/1" - ČEZ Distribuce, a.s.
ZM
1. projednalo
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ
Distribuce, a.s., jejímž předmětem je prodej části pozemku č. 771/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Nové Benátky na
akci "Benátky nad Jizerou KVN, TS, KNN pro 23RD poz. č. 771/1" z majetku města do majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., za cenu stanovenou na základě odhadního posudku. Rada města svým usnesením číslo
195/8R/2012 souhlasí s uvedeným návrhem a doporučuje tento návrh Zastupitelstvu města ke schválení
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je prodej části
pozemku č. 771/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Nové Benátky na akci "Benátky nad Jizerou KVN, TS, KNN pro
23RD poz. č. 771/1" z majetku města do majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., za cenu stanovenou na
základě odhadního posudku
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2012
Z: Marek Mařík

42/2Z/2012 Smlouva o dílo "Vypracování projektové dokumentace na akci II/610 Tuřice - Kbel" - CR Project s.r.o.
ZM
1. projednalo
návrh společnosti CR Project s.r.o. k vyřešení vzniklé "krizové" situace, která vyvstala v souvislosti s
nemožností získání stavebního povolení na výše uvedenou akci. CR Project s.r.o. navrhuje městu slevu ve výši
1.197.600,- Kč s DPH z celkové ceny doposud provedeného díla, snížení ceny za inženýrskou činnost na
127.200,- Kč s DPH a zrušení fází díla ve stupni "DZS" a "ATD". Rada města svým usnesením číslo
149/6R/2012 souhlasí s uvedeným návrhem s tím, že nadále budou hledány způsoby, za jakých by byla
možnost získat stavební povolení na tuto akci a doporučuje Zastupitelstvu města proplacení faktury č.
2901000020 (datum splatnosti 22.02.2010) v částce ponížené o celkovou projednanou slevu ve výši
1.197.600,- Kč s DPH
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souhlasí
s proplacením faktury č. 290100020 (datum splatnosti 22.2.2010) v částce 2.528.512,-Kč s tím, že firma CR
Project s.r.o. zároveň uhradí Městu Benátky nad Jizerou dobropisy v celkové výši 1.197.600,-Kč. (jedná se o
dobropisy č. 130400001 - 556.437,60 Kč, č.130400002 - 119.151,60 Kč a č. 130400002 - 522.010,80 Kč)
pověřuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 31.7.2012
Z: Marek Mařík

43/2Z/2012 Prodej pozemku č. 360/15 a pozemku č. 360/13 část "a" v k.ú. Obodř - xxxxxxxxx
ZM
1. projednala
žádost pana xxxxxxxxx o prodej části pozemku č. 360/1 v k.ú. Obodř. Jedná se o část pozemku, na kterém jsou
umístěny schody do sklepa k domu čp. 71 (restaurace) a dále o část tohoto pozemku, na kterém je vybudována
letní terasa. Rada města svým usnesením číslo 127/5R/2012 souhlasí s prodejem uvedených částí tohoto
pozemku a doporučuje tento prodej Finančnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení.
Finanční výbor doporučuje schválit tento prodej za cenu ve výši 500,- Kč/m2
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který navrhuje odprodat pouze část pozemku č. 360/1 u
vchodu do sklepa (boční strana), který je zastavěn schody do sklepa. Prostor se schody a letní terasou z čela
domu čp. 71 navrhuje odbor SMRM pouze dlouhodobě pronajmout za symbolický nájem. Při změně majitele
nebo způsobu využití čp. 71 je takto možné pozemek vrátit do původního stavu
3. souhlasí
s prodejem pozemku č. 360/15 o výměře 44 m2 a pozemku č. 360/13 část "a" o výměře 5 m2 v k.ú. Obodř (oba
pozemky byly odděleny GP z pozemku č. 360/1 v k.ú. Obodř) za cenu ve výši 500,- Kč/m2 panu xxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxx
4. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík
44/2Z/2012 Prodej části pozemku č. 133/11 v k.ú. Staré Benátky - xxxxxxx
ZM
1. projednalo
žádost společnosti xxxxxxx o prodej části pozemku č. 133/11 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Staré Benátky pro
realizaci přístavby a rozšíření služeb společnosti Benátecká fyzioterapie s.r.o. Rada města svým usnesením
číslo 161/6R/2012 souhlasí s prodejem části uvedeného pozemku a doporučuje tento prodej Komisi pro
výstavbu a územní rozvoj, Finančnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční
výbor doporučuje schválit tento prodej za cenu ve výši 1.400,- Kč/m2
2. bere na vědomí
doplňující informaci od žadatele pana xxxxxxx, že přes tento pozemek vede hlavní vodovodní řad, který bude
nutno před samotnou stavbou přeložit, což si vyžádá nemalé finanční náklady, a tudíž žádá o zohlednění této
skutečnosti při stanovení ceny za pozemek
3. souhlasí
s prodejem části pozemku č. 133/11 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Staré Benátky za cenu ve výši 900,- Kč/m2
společnosti xxxxxxxx., se sídlem xxxxxxxxxxxxx pro výše uvedené účely
4. pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy (souhlasilo 21 přítomných zastupitelů, 1 se zdržel hlasování)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík
45/2Z/2012 Žádost o nepodání návrhu na výkon rozhodnutí (vymáhání částky za způsobenou škodu) - JUDr. Alena
Horčicová, CSc.
ZM
1. projednalo
žádost JUDr. Aleny Horčicové, CSc. o nepodání návrhu na výkon rozhodnutí - vymáhání částky ve výši
119.500,- Kč za škodu způsobenou příspěvkové organizaci města Správě městských lesů a částky ve výši
75.000,- Kč za škodu způsobenou Městu Benátky nad Jizerou panem Jiřím Šemberou s tím, že tato škoda bude
splácena částkou ve výši 2.000,- Kč/měsíc a to vždy 10. dne v měsíci pod ztrátou výhody splátek při
nedodržení dvou splátek po sobě jdoucích. Rada města svým usnesením číslo 197/8R/2012 postupuje
uvedenou záležitost Zastupitelstvu města k projednání
2. bere na vědomí
vyjádření JUDr. Petra Drábka, právníka MěÚ, dle kterého je pan Šembera, na základě rozsudku Okresního
soudu v Mladé Boleslavi č. j. 2 T 48/2012 ze dne 26.3.2012, který nabyl právní moci dne 28.3.2012, povinen
zaplatit městu Benátky nad Jizerou částku ve výši 75.000,- Kč. JUDr. Drábek doporučuje uzavřít dohodu o
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splátkovém kalendáři v měsíční výši 2.000,- Kč, pod ztrátou výhody splátek s navýšením o inflační doložku a
následujícím ideálním řešením by bylo, aby dohodu o uznání dluhu a o splátkách podepsal také jako ručitel
otec odsouzeného Jiřího Šembery
souhlasí
s uzavřením dohody o splátkovém kalendáři s panem Jiřím Šemberou, na úhradu částky ve výši 119.500,- Kč
za škodu způsobenou příspěvkové organizaci města Správě městských lesů a částky ve výši 75.000,- Kč za
škodu způsobenou Městu Benátky nad Jizerou, v měsíční výši 2.000,- Kč, pod ztrátou výhody splátek s
navýšením o inflační doložku s tím, že dohoda o uznání dluhu a o splátkách bude podepsána taktéž otcem
odsouzeného Jiřího Šembery jako ručitelem (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 31.7.2012
Z: Marek Mařík

46/2Z/2012 Žádost o vyjádření k exekuci majetku pana xxxxxxxxx - Exekutorský úřad Mladá Boleslav
ZM
1. projednalo
žádost Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi o vyjádření ve věci exekuce majetku pana xxxxxx, bytem
xxxxxxxxx. Dle sdělení Exekutorského úřadu nemá pan xxxxxxxx po lustraci majetku žádný exekučně
postižitelný movitý majetek, který by bylo možné použít na úhradu pohledávky města, aktivní peněžní účet
povinného nebyl zjištěn, povinný není aktivním účastníkem stavebního spoření, povinný nevlastní nemovitost,
povinný nepobírá důchod, není zaměstnán. Z těchto důvodu žádá Radu města o vyjádření, zda město souhlasí
se zastavením exekuce, nebo nadále na exekuci trvá a jakým způsobem má být exekuce v tomto případě
provedena. Rada města svým usnesením číslo 198/8R/2012 doporučuje Zastupitelstvu města nesouhlasit se
zastavením exekuce
2. nesouhlasí
se zastavením exekuce na pana xxxxxx, bydlištěm xxxxxxxxxxxxx (nesouhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2012
Z: Marek Mařík
47/2Z/2012 Vyúčtování 1. částky dotace z FPSŽ za rok 2012 - VK Karbo Benátky
ZM
1. projednalo
předložené vyúčtování 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve výši
600.000,- Kč za rok 2012. Rada města svým usnesením číslo 221/9R/2012 postupuje toto vyúčtování
Finančnímu výboru a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční výbor i
Kontrolní výbor doporučuje schválit klubu poskytnutí další výši zálohy dle smluvních podmínek
2. souhlasí
s předloženým vyúčtováním 1. částky dotace z Fondu podpory společenského života VK Karbo Benátky ve
výši 600.000,- Kč za rok 2012 (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2012
Z: Jana Košťálová
48/2Z/2012 Výběrové řízení na výběr nového ultrazvukového přístroje pro Polikliniku v Benátkách nad Jizerou
ZM
1. bere na vědomí
předloženou zprávu o posouzení a hodnocení výběrového řízení na výběr nového ultrazvukového přístroje pro
Polikliniku v Benátkách nad Jizerou. Hodnotící komise ve složení MUDr. Luděk Kramář, MBA, Jaroslav Král,
MUDr. Igor Karen, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Pavel Rybáček a Bc. Kateřina Klocová doporučuje uzavřít
Kupní smlouvu mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Electric Medical Service s.r.o. na nákup
ultrazvukového přístroje za vysoutěženou cenu ve výši 372.756,- Kč bez DPH, tj. 449.442,- Kč s DPH. Rada
města svým usnesením číslo 245/9R/2012 doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení uzavření této smlouvy
2. souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Electric Medical Service s.r.o., se
sídlem Ledce 74, Ledce, na nákup ultrazvukového přístroje za vysoutěženou cenu ve výši 372.756,- Kč bez
DPH, tj. 449.442,- Kč s DPH
3. souhlasí
s uzavřením Darovací smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav,
nemocnice Středočeského kraje, se sídlem V. Klementa 147, 293 50 Mladá Boleslav na převod ultrazvukového
přístroje společnosti Electric Medical Service s.r.o. v ceně ve výši 372.756,- Kč bez DPH, tj. 449.442,- Kč s
DPH, do vlastnictví Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. s tím, že přístroj bude umístěn na Poliklinice v
Benátkách nad Jizerou, bude provozován odbornou obsluhou nemocnice minimálně 1 x za týden a nemocnice
převezme jeho servisní podmínky a údržbu
4. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedených smluv (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Jaroslav Král
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49/2Z/2012 Výsledky veřejné nabídky - bytová jednotka Platanová 632/13, Benátky nad Jizerou
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o výsledcích veřejné nabídky na prodej bytové jednotky na adrese Platanová 632/13, Benátky nad
Jizerou, o velikosti 2+kk. Vyvolávací cena 749.000,- Kč. Do termínu 31.05.2012 nepodal nabídku žádný
zájemce. Z tohoto důvodu bylo navrženo, aby uvedená bytová jednotka byla nabídnuta k prodeji
prostřednictvím realitní kanceláře. Rada města svým usnesením číslo 248/9R/2012 souhlasí s prodejem výše
uvedené jednotky prostřednictvím realitní kanceláře a doporučuje tento prodej Zastupitelstvu města ke
schválení
2. souhlasí
s prodejem bytové jednotky na adrese Platanová 632/13, Benátky nad Jizerou, o velikosti 2+kk,
prostřednictvím realitní kanceláře za vyvolávací cenu ve výši 749.000,- Kč (souhlasilo 22 přítomných
zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: RNDr. Pavel Štifter
50/2Z/2012 Prodej pozemku č. 546/6 v k.ú. Nové Benátky (xxxxxxx) - ZETA Benátky s.r.o.
ZM
1. projednala
žádost společnosti ZETA Benátky s.r.o. o schválení prodeje pozemku č. 545/6 o výměře 1.260 m 2 v k.ú. Nové
Benátky panu xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Pan xxxxxxxxxx má uhrazeny veškeré finanční závazky vůči
společnosti ZETA Benátky s.r.o. vyplývající ze smlouvy o úhradě podílu na účelně vynaložených nákladech
souvisejících se zainvestováním a vybudováním technické infrastruktury v lokalitě "Pickova"
2. souhlasí
s prodejem pozemku č. 545/6 o výměře 1.260 m2 v k.ú. Nové Benátky panu xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, za
cenu ve výši 378.000,- Kč
3. pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Marek Mařík
51/2Z/2012 Bezúplatný převod části pozemku č. 893/41 v k.ú. Staré Benátky - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
ZM
1. projednalo
návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod části pozemku č. 893/41 v
k.ú. Staré Benátky do majetku Města Benátky nad Jizerou
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého je tento pozemek z části ve vlastnictví Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových (podíl 1/27) a je zastavěn tělesem místní komunikace. Odbor
SMRM proto navrhuje schválit bezúplatný převod části tohoto pozemku na Město Benátky nad Jizerou
3. souhlasí
s bezúplatným převodem části pozemku č. 893/41 v k.ú. Staré Benátky (podíl 1/27) z majetku Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou
4. pověřuje
starostu města podpisem darovací smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.9.2012
Z: Ing. Alena Kratochvílová
52/2Z/2012 Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí kupní na akci "Benátky nad Jizerou, lokalita Obodř, 23 RD + 1 SO" - RWE GasNet, s.r.o.
ZM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE GasNet, s.r.o.,
jejímž předmětem je převod plynárenského zařízení z majetku uvedené společnosti do vlastnictví Města
Benátky nad Jizerou v rámci stavby "Benátky nad Jizerou, lokalita Obodř, 23 RD + 1 SO" za cenu ve výši
1.109.000,- Kč bez DPH
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností RWE
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, jejímž předmětem je převod plynárenského zařízení z
majetku uvedené společnosti do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou v rámci stavby "Benátky nad Jizerou,
lokalita Obodř, 23 RD + 1 SO" za cenu ve výši 1.109.000,- Kč bez DPH
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pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 22 přítomných zastupitelů)
T: 30.6.2012

Z: Marek Mařík

8) Interpelace zastupitelů
MUDr Tomáš Závora
 Navrhuje, aby byl pravidelně kontrolován stav chodníků na Husově náměstí (vyndané dlažební kostky).
M. Mařík – chodníky jsou pravidelně opravovány po zimním období.
Ing. Jan Tichý
 Navrhuje do jednání o vytvoření nové Místní akční skupiny zapojit také okolní obce, jako např. Předměřice
nad Jizerou, Starou Lysou atd.
J. Král – již proběhlo jednání se starostou obce Skorkov. S ostatními navrhovanými obcemi budeme taktéž jednat.
 Dotazuje se, zda bude v souvislosti s rekonstrukcí ulice Soumarova stanovena objízdná trasa.
J. Král – objízdná trasa samozřejmě stanovena bude. Tuto trasu stanoví dopravní inspektorát.
 Dále se dotazuje, zda by nemohly být přidány kameny u bytového domu v ulici Mladská, zabraňující vjezdu
automobilů. Taktéž požaduje v rámci rekonstrukce této ulice vyřešit parkování v této lokalitě.
Jan Dibitanzl
 Navrhuje, aby byla na pozemku č. 25/9 v k.ú. Obodř, před vypsáním veřejné nabídky na jeho prodej,
vybudována studna.
M. Mařík – bude zjištěno, zda je možné získat k výstavbě studny na tomto pozemku stavební povolení a jaké by byly
náklady na její vybudování.
Václav Klomínek
 Předkládá stížnosti občanů města na ordinační hodiny neurologie na Poliklinice.
9) Náměty a připomínky občanů
Václav Benda
 Dotazuje se, zda jsou stále platné podmínky vývozu komunálního odpadu, stanovené ve smlouvě se
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
J. Král – podmínky změněny nebyly a smlouva je výše uvedenou společností dodržována.
 Opětovně navrhuje zřízení parkoviště u hřbitova v Benátkách nad Jizerou I, v Dražické ulici. V souvislosti
s výstavbou nové smuteční síně, bude počet parkujících automobilů na této ulici vyšší a dopravní situace bude
nepřehledná.
J. Král – město o tomto záměru v současné době neuvažuje.
10) Různé, závěr
Na závěr pan starosta poděkoval všem za připomínky a ukončil jednání.
Jednání ukončeno v 19:50 hodin.
Zapsala: Lucie Součková

Mgr. Vladimír Němeček
ověřovatel

Milada Trnková, DiS.
ověřovatel

Jaroslav Král
starosta města

RNDr. Pavel Štifter
místostarosta města
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