MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

USNESENÍ
z 18. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou
konaného dne 27.11.2020
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. 452/18R/2020
Zpráva o kontrole usnesení
RM
1. projednala
předloženou zprávu o kontrole usnesení
2. souhlasí
s vyřazením usnesení číslo 191/7R/2020, 222/8R/2020, 281/10R/2020, 312/11R/2020, číslo
313/12R/2020, 402/15R/2020, 429/16R/2020, 436/17R/2020, 437/17R/2020, 438/17R/2020,
439/17R/2020, 440/17R/2020, 441/17R/2020, 442/17R/2020, 443/17R/2020, 444/17R/2020,
447/17R/2020, 450/17R/2020, 451/17R/2020 (souhlasilo 6 přítomných radních)
3. prodlužuje termíny plnění
u usnesení číslo 422/16R/2020 T: 31.12.2020 (souhlasilo 6 přítomných radních)
4. revokuje
a. usnesení číslo 298/11R/2020 z důvodu odstoupení od Kupní smlouvy se ruší bod č. 8,
9 a 10 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
b. usnesení číslo 449/17R/2020 doplňuje se na základě upřesnění žádosti bod č. 3
následně:
3. RM souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem nebytového prostoru (kadeřnictví)
na adrese Husovo náměstí 39, Benátky nad Jizerou a sděluje žadatelce, že výše
uvedená žádost bude projednána na dalším zasedání Rady města po sejmutí tohoto
záměru z úřední desky (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 453/18R/2020
Plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou 1.-10.2020
RM
1. bere na vědomí
předložený přehled plnění rozpočtu města Benátky nad Jizerou za 1.- 10. měsíc roku 2020
(souhlasilo 6 přítomných radních)
Usnesení č. 454/18R/2020
Návrh rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2021
RM
1. projednala
předložený návrh rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2021
2. schvaluje
předložený návrh rozpočtu města Benátky nad Jizerou na rok 2021
3. doporučuje
výše uvedený návrh rozpočtu Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Jana Košťálová

1

Usnesení č. 455/18R/2020
Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou na rok 2021
RM
1. projednala
předložené návrhy rozpočtů na rok 2021 příspěvkových organizací města Benátky nad
Jizerou
2. schvaluje
předložené návrhy rozpočtů na rok 2021 příspěvkových organizací města Benátky nad
Jizerou
a. předložený návrh rozpočtu Městského centra komplexní péče na rok 2021:
hlavní činnost výnosy.....27.120.000,- Kč
hlavní činnost náklady....27.120.000,- Kč
vedlejší činnost výnosy.....1.000.000,- Kč
vedlejší činnost náklady....1.000.000,- Kč
investiční příspěvek hlavní činnost.....500.000,- Kč
b. předložený návrh rozpočtu Mateřské školy města Benátky nad Jizerou na rok 2021:
hlavní činnost výnosy......25.297.297,- Kč
hlavní činnost náklady.....25.297.297,- Kč
c. předložený návrh rozpočtu Správy městských lesů Benátky nad Jizerou na rok 2021:
hlavní činnost výnosy........5.491.956,- Kč
hlavní činnost náklady…...5.491.956,- Kč
vedlejší činnost výnosy........879.244,- Kč
vedlejší činnost náklady…...879.244,- Kč
investiční příspěvek hlavní činnost.....100.000,- Kč
d. předložený návrh rozpočtu Správy sportovních zařízení na rok 2021:
hlavní činnost výnosy…...13.014.160,- Kč
hlavní činnost náklady…..13.014.160,- Kč
e. předložený návrh rozpočtu Technických služeb města Benátky nad Jizerou na rok
2021:
hlavní činnost výnosy.......17.010.896,- Kč
hlavní činnost náklady…..17.010.896,- Kč
vedlejší činnost výnosy..........515.000,- Kč
vedlejší činnost náklady….....515.000,- Kč
f. předložený návrh rozpočtu Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55
na rok 2021:
hlavní činnost výnosy.......36.195.000,- Kč
hlavní činnost náklady......36.195.000,- Kč
vedlejší činnost výnosy...…...260.000,- Kč
vedlejší činnost náklady...…..260.000,- Kč
g. předložený návrh rozpočtu Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135 na rok
2021:
hlavní činnost výnosy…...38.346.600,- Kč
hlavní činnost náklady…..38.346.600,- Kč
3. doporučuje
Zastupitelstvu města zahrnout schválené rozpočty výše uvedených příspěvkových organizací
do celkového rozpočtu města Benátky nad Jizerou pro rok 2021 (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
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Usnesení č. 456/18R/2020
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Benátky nad Jizerou
na roky 2022-2023
RM
1. projednala
návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Městského centra
komplexní péče, Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, Správy městských lesů, Správy
sportovních zařízení, Technických služeb města Benátky nad Jizerou, Základní školy
Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 a Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135
na rok 2022-2023
2. schvaluje
návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Městského centra
komplexní péče, Mateřské školy města Benátky nad Jizerou, Správy městských lesů, Správy
sportovních zařízení, Technických služeb města Benátky nad Jizerou, Základní školy
Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 a Základní školy Benátky nad Jizerou, Pražská 135
na rok 2022-2023 (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 457/18R/2020
Zprávy o kontrolách provedených v příspěvkových organizacích a organizačních složkách
Města Benátky nad Jizerou v roce 2020
RM
1. bere na vědomí
předložené zprávy o kontrolách provedených v příspěvkových organizacích a organizačních
složkách Města Benátky nad Jizerou v roce 2020
2. souhlasí
se zveřejněním Obecných informací o kontrolách provedených u příspěvkových organizací
Města Benátky nad Jizerou v roce 2020 na internetových stránkách v rámci bodu
Dokumenty
3. provedla
hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly Města Benátky nad Jizerou.
RM shledává vytvořený systém finanční kontroly přiměřeným a účinným (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 458/18R/2020
Vyplacení odměn za 2. pololetí roku 2020
RM
1. souhlasí
a. s vyplacením odměn ředitelům základních škol, ředitelce MŠ, ředitelce MěCKP a
ředitelům TS, SSZ a SML (souhlasili 4 přítomní radní, 2 se zdrželi hlasování)
b. s vyplacením odměn zaměstnancům MěÚ (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 459/18R/2020
Směrnice č. 1/2020, o časovém rozlišení
RM
1. projednala
předložený návrh Směrnice č. 1/2020, o časovém rozlišení
2. schvaluje
vydání Směrnice č. 1/2020, o časovém rozlišení s účinností od 1.1.2020 (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
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Usnesení č. 460/18R/2020
Interní pokyn č. 1/2020 o účetní jednotce hladiny významnosti jednotlivých účetních případů k
příslušným účetním metodám
RM
1. projednala
předložený Interní pokyn č. 1/2020 o účetní jednotce hladiny významnosti jednotlivých
účetních případů k příslušným účetním metodám pro potřeby Finančního a plánovacího
odboru
2. souhlasí
s vydáním Interního pokynu č. 1/2020 o účetní jednotce hladiny významnosti jednotlivých
účetních případů k příslušným účetním metodám pro potřeby Finančního a plánovacího
odboru (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Jana Košťálová
Usnesení č. 461/18R/2020
Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou č. 3/2020, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů
RM
1. projednala
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č. 3/2020, o zákazu
konzumace alkoholických nápojů
2. postupuje
výše uvedený návrh Obecně závazné vyhlášky města Benátky nad Jizerou č. 3/2020, o
zákazu konzumace alkoholických nápojů Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6
přítomných radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 462/18R/2020
Zápis č. 3/2020 z jednání Komise pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a bezpečnost
RM
1. bere na vědomí
předložený zápis č. 3/2020 ze zasedání Komise pro výstavbu, územní rozvoj, dopravu a
bezpečnost konaného dne 24.11.2020 (souhlasilo 6 přítomných radních)
Usnesení č. 463/18R/2020
Komise pro kulturu, vnější vztahy a propagaci - ukončení členství člena v komisi
RM
1. bere na vědomí
ukončení členství pana Jana Frumara v Komisi pro kulturu, vnější vztahy a propagaci
(souhlasilo 6 přítomných radních)
Usnesení č. 464/18R/2020
Vrácení vstupenek na divadelní představení " VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE
VODA"
RM
1. projednala
návrh odboru Vnitřních věcí a kultury o vrácení vstupného občanům, kterým nebude
vyhovovat náhradní termín divadelního představení "Víš přece, že neslyším, když teče
voda", přesunutý na 20.4.2021. Představení nemohlo být uskutečněno z důvodu vládních
nařízení v souvislosti s pandemií v původním termínu 30.3. ani v náhradním 26.10. 2020.
Možnost vrácení vstupného OVV doporučuje od 4.1. do 26.2.2021 v 1.patře Městské
knihovny.
2. souhlasí
s vrácením vstupného občanům, kterým nebude vyhovovat náhradní termín divadelního
představení "Víš přece, že neslyším, když teče voda", které nemohlo být odehráno dne 30.3.
ani 26.10.2020 z důvodu vládních nařízení ( pandemie) a jehož náhradní termín je stanoven
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na 20.4.2021. Vrácení vstupenek je možné od 4.1. do 26.2.2021 v 1.patře Městské knihovny,
kdy bude občanům vrácena příslušná finanční částka za vstupenku (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.12.2020
Z: Marie Khýnová
Usnesení č. 465/18R/2020
Provozní řád parku Ferdinanda Bárty
RM
1. projednala
předložený provozní řád parku Ferdinanda Bárty
2. schvaluje
předložený návrh provozního řádu (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 466/18R/2020
Program jednání Zastupitelstva města dne 16.12.2020
RM
1. schvaluje
program jednání Zastupitelstva města, které se bude konat dne 16.12.2020 od 17:00 hodin ve
velké zasedací místnosti městského úřadu dle přiložené přílohy (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 467/18R/2020
"Filmové léto 2021" Kinematografu bratří Čadíků
RM
1. projednala
předloženou nabídku na účast Kinematografu bratří Čadíků v Benátkách nad Jizerou v rámci
"Filmového léta 2021" v termínu 21.7. - 24.7.2021 za cenu ve výši 29.040,- Kč s DPH (tj.
7.260,- Kč s DPH/1 promítací den)
2. bere na vědomí
vyjádření odboru Vnitřních věcí, školství a kultury, který doporučuje žádost schválit
3. souhlasí
s účastí Kinematografu bratří Čadíků v Benátkách nad Jizerou v rámci "Filmového léta
2021" v termínu 21.7. - 24.7.2021 za cenu ve výši 29.040,- Kč s DPH (tj. 7.260,- Kč s
DPH/1 promítací den) (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Marie Khýnová
Usnesení č. 468/18R/2020
Vyúčtování 2. částky dotace z FPSZC za rok 2020 - HC Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti
Hokejového klubu Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 850.857,- Kč za rok 2020
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu
města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 469/18R/2020
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu na pozemku
parc. č. 784/22, 784/23 v k.ú. Dražice - ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a
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provozování zař. distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN) mezi Městem Benátky
nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene
na pozemku parc. č. 784/22, 784/23 v k.ú. Dražice (Dražice V.Černého-p.č. 784/18, byt.
dům)
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení,
umístění a provozování zař. distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN) 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.
784/22, 784/23 v k.ú. Dražice (Dražice V.Černého-p.č. 784/18, byt. dům) za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 980,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 470/18R/2020
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parc. č. 5010/44 v k.ú. Staré
Benátky - ČEZ Distribuce, a.s.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a
provozování zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN) mezi Městem Benátky nad
Jizerou a společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 5010/44 v k.ú. Staré Benátky (Benátky nad Jizerou - Průmyslová, čp.
1007)
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení,
umístění a provozování zař. distribuční soustavy (kabelové vedení NN) 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.
5010/44 v k.ú. Staré Benátky (Benátky nad Jizerou - Průmyslová, čp. 1007), za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč s DPH
3. doporučuje
výše uvedený návrh Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 471/18R/2020
Smlouva o spolupráci "Propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE" na rok 2021-2024 Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Smlouvy o spolupráci mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o., jejímž předmětem je propagace obchodního
jména a loga DZD a NIBE v souvislosti se sportovními a kulturními činnostmi
organizovanými nebo podporovanými městem Benátky nad Jizerou s tím, že uvedenou
společností bude poskytnut příspěvek na činnost benáteckým spolkům prostřednictvím
města ve výši 1.400.000,- Kč bez DPH s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou tj.
od 1.1.2021 do 31.12.2024
2. souhlasí
s předloženým návrhem Smlouvy o spolupráci mezi Městem Benátky nad Jizerou a
společností Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o., se sídlem Dražice 69, Benátky nad
Jizerou, jejímž předmětem je propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE v souvislosti
se sportovními a kulturními činnostmi organizovanými nebo podporovanými městem
Benátky nad Jizerou s tím, že tato smlouva bude uzavřena na dobu určitou tj. od 1.1.2021 do
31.12.2024
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3. doporučuje
výše uvedený návrh smlouvy Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 472/18R/2020
Smlouva o spolupráci "Propagace obchodního jména a loga DZD a NIBE" na rok 2021 Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
RM
1. projednala
a. Smlouvu o spolupráci mezi Městem Benátky n. Jiz. a společností DZ Dražicestrojírna s.r.o. ze dne 23.12.2016, jejímž předmětem je propagace obchodního jména
a loga DZD a NIBE v období od 1.1.2017 do 31.12.2020 za dohodnutou částku 350
tis. Kč/rok
b. žádost HC Benátky nad Jizerou o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 100.000,- Kč
z finančních prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražicestrojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu hokejového
klubu v roce 2021
c. žádost Volejbalového klubu Benátky nad Jizerou, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2021
ve výši 100.000,- Kč z finančních prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz.
firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a
zajištění chodu volejbalového klubu v roce 2021
d. žádost SK Benátky nad Jizerou, z.s. o poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 90.000,Kč z finančních prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražicestrojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu fotbalového
klubu v roce 2021
e. žádost BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s. o poskytnutí dotace na rok
2021 ve výši 60.000,- Kč z finančních prostředků poskytnutých Městu Benátky n.
Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude použita na sportovní činnost a
zajištění chodu badmintonového klubu v roce 2021
2. schvaluje
a. poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 100.000,- Kč klubu HC Benátky nad Jizerou,
z.s. se sídlem Mělnická 35, 294 71 Benátky nad Jizerou, z finančních prostředků
poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o., která bude
použita na sportovní činnost a zajištění chodu hokejového klubu v roce 2021 a
zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace výše uvedenému
sportovnímu klubu
b. poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 100.000,- Kč Volejbalovému klubu Benátky
nad Jizerou, z.s., se sídlem Mladská 508, 294 71 Benátky nad Jizerou, z finančních
prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o.,
která bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu volejbalového klubu v roce
2021 a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace výše
uvedenému sportovnímu klubu
c. poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 90.000,- Kč klubu SK Benátky nad Jizerou,
z.s., se sídlem Letní stadion 650, 294 71 Benátky nad Jizerou, z finančních
prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o.,
která bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu fotbalového klubu v roce
2021 a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace výše
uvedenému sportovnímu klubu
d. poskytnutí dotace na rok 2021 ve výši 60.000,- Kč klubu BK 1973 DELTACAR
Benátky n. J. z.s., se sídlem Na Burze 243, 294 71 Benátky nad Jizerou, z finančních
prostředků poskytnutých Městu Benátky n. Jiz. firmou DZ Dražice-strojírna s.r.o.,
která bude použita na sportovní činnost a zajištění chodu badmintonového klubu v
roce 2021 a zároveň uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace výše
uvedenému sportovnímu klubu
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3. doporučuje
výše uvedené návrhy Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 473/18R/2020
Smlouva o výpůjčce movitého majetku - Štěpkovač LASKI LS 150/38 - Správa městských lesů
Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a Správou
městských lesů Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, jejímž předmětem je výpůjčka
štěpkovače LASKI LS 150/38 CB bržděný, výrobní číslo 2020/719, rok výroby 2020,
PS4127, inv. č. 0445-01789
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Benátky nad Jizerou a
Správou městských lesů Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, jejímž předmětem je
výpůjčka štěpkovače LASKI LS 150/38 CB bržděný, výrobní číslo 2020/719, rok výroby
2020, PS4127, inv. č. 0445-01789
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 474/18R/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce ulice U Vodojemu" - H-INTES s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce ulice U Vodojemu"
mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou H-INTES s r.o., jehož předmětem je změna
termínu dokončení stavby a to do 15.11.2020 a snížení ceny díla o 117.260,- Kč s DPH
2. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce ulice U Vodojemu" mezi
městem Benátky nad Jizerou a firmou H-INTES s r.o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01
Mladá Boleslav, jehož předmětem je změna termínu dokončení a to do 15.11.2020 a snížení
ceny díla o 117.260,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 475/18R/2020
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na akci "II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa - komunikace pro pěší,
VO, zeleň " - REALSTAV MB s.r.o.
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na akci "II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa komunikace pro pěší, VO, zeleň" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou REALSTAV
MB spol. s.r.o., jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby a to do 30.11.2020 a
navýšení ceny o 96.800,- Kč s DPH
2. souhlasí
s předloženým návrhem Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na akci "II/610 Tuřice - Kbel, I.
etapa - komunikace pro pěší, VO, zeleň" mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou
REALSTAV MB spol. s.r.o., se sídlem Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav, jehož
předmětem je změna termínu dokončení stavby a to do 30.11.2020 a navýšení ceny o
96.800,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
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Usnesení č. 476/18R/2020
Dodatek č. 1 ke Kupním smlouvám na dodávku tepla v objektech města - Ing. Jiří Zejval
RM
1. projednala
předložený návrh Dodatků č. 1 ke Kupním smlouvám na dodávku tepla v 7 objektech města
mezi městem Benátky nad Jizerou a firmou Ing. Jiří Zejval, IČ 48938165, jehož předmětem
je prodloužení doby účinnosti smlouvy
2. odkládá
výše uvedenou žádost do příštího zasedání Rady města (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 18.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 477/18R/2020
Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti ve
vnitrostátní linkové dopravě - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
RM
1. projednala
návrh Dodatku č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti ve vnitrostátní linkové dopravě mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o., jehož předmětem je zvýšení prokazatelné ztráty za rok
2021
2. schvaluje
návrh Dodatku č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti ve vnitrostátní linkové dopravě mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o., se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, jehož
předmětem je zvýšení prokazatelné ztráty za rok 2021
3. pověřuje
starostu města podpisem výše uvedeného dodatku (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 478/18R/2020
Cenová nabídka na zpracování studie stavby akce "Rekonstrukce tenisového centra v Obodři" Ing. arch. Jiří Soukup SM ARCHITECTS s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku od firmy Ing. arch. Jiří Soukup SM ARCHITECTS s.r.o. na
zpracování studie stavby akce "Rekonstrukce tenisového centra v Obodři"
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku od firmy Ing. arch. Jiří Soukup SM ARCHITECTS s.r.o. na
zpracování studie stavby akce "Rekonstrukce tenisového centra v Obodři" za cenu ve výši
309.458,- Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 479/18R/2020
Cenová nabídka na akci "Zemní práce na vodovodních přípojkách v ulici Pražská a v ulici U
Vodojemu" - PITTNER Česká Lípa s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy PITTNER Česká Lípa s.r.o. na akci "Zemní práce na
vodovodních přípojkách v ulici Pražská a v ulici U Vodojemu" za celkovou cenu ve výši
251.593,03 Kč s DPH (cena prací v ul. Pražská), 73.118,- Kč s DPH (cena prací v ul. U
Vodojemu)
2. schvaluje
předloženou cenovou nabídku firmy PITTNER Česká Lípa s.r.o., se sídlem Chelčického
1505/5, 470 01 Česká Lípa, na akci "Zemní práce na vodovodních přípojkách v ulici Pražská
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a v ulici U Vodojemu" za celkovou cenu ve výši 251.593,03 Kč s DPH (cena prací v ul.
Pražská), 73.118,- Kč s DPH (cena prací v ul. U Vodojemu)
3. pověřuje
starostu města podpisem Smlouvy o dílo na výše vedenou akci (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 480/18R/2020
Cenová nabídka na akci "Dodání a instalace herních prvků na dětské hřiště MŠ Růženka"Bonita Group Service s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Bonita Group Service s.r.o. na akci "Dodání a instalace
herních prvků na dětské hřiště v MŠ Růženka" za celkovou cenu ve výši 444.796,- Kč s
DPH
2. nesouhlasí
s předloženou cenovou nabídkou firmy Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Drásov 583,
664 24 Drásov na akci "Dodání a instalace herních prvků na dětské hřiště v MŠ Růženka" za
celkovou cenu ve výši 444.796,- Kč s DPH (nesouhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 481/18R/2020
Cenová nabídka na akci "Dodání a instalace herních prvků na dětská hřiště - ul. Platanová,
Citypark, ul. Nad Vinicemi a ul. U Silvie"- Bonita Group Service s.r.o.
RM
1. projednala
předloženou cenovou nabídku firmy Bonita Group Service s.r.o. na akci "Dodání a instalace
herních prvků na dětská hřiště - ul. Platanová, Citypark, ul. Nad Vinicemi a ul. U Silvie", za
celkovou cenu ve výši 148.442,80 Kč s DPH
2. nesouhlasí
s předloženou cenovou nabídkou firmy Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Drásov 583,
664 24 Drásov, na akci "Dodání a instalace herních prvků na dětská hřiště - ul. Platanová,
Citypark, ul. Nad Vinicemi a ul. U Silvie", za celkovou cenu ve výši 148.442,80 Kč s DPH
(nesouhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 482/18R/2020
Prodej pozemku nebo části pozemku č. xxxx v k.ú. Kbel - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o prodej pozemku nebo části pozemku č. xxxx v k.ú. Kbel z důvodu
vybudování předzahrádky
2. nesouhlasí
s prodejem pozemku nebo části pozemku č. xxxx v k.ú. Kbel z důvodu vybudování
předzahrádky
3. nedoporučuje
prodej výše uvedeného pozemku nebo části pozemku Zastupitelstvu města ke schválení
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 483/18R/2020
Koupě pozemku p.č. 1147, 1148, 303/28, 341/5, 1151, 1157, 1152 v k.ú. Nové Benátky - ORCA
ESTATE a.s.
RM
1. projednala
nabídku společnosti ORCA ESTATE a.s. ke koupi pozemku parc. č. 1147 (podíl 1/2), č.
1148 (podíl 1/2), č. 303/28 (podíl 1/2), č. 341/5 (podíl 1/2), č. 1151 (podíl 1), č. 1157 (podíl
1/6), č. 1152 (podíl 1) vše v k.ú. Nové Benátky do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou za
cenu ve výši 1.296.600,- Kč (200,- Kč/m2)
2. nesouhlasí
s koupí pozemku parc. č. 1147 (podíl 1/2), č. 1148 (podíl 1/2), č. 303/28 (podíl 1/2), č. 341/5
(podíl 1/2), č. 1151 (podíl 1), č. 1157 (podíl 1/6), č. 1152 (podíl 1) vše v k.ú. Nové Benátky
do vlastnictví Města Benátky nad Jizerou za cenu ve výši 1.296.600,- Kč (200,- Kč/m2)
3. nedoporučuje
koupi výše uvedených pozemků Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 484/18R/2020
Žádost o doplnění osvětlení Tenisové haly - Boatpeople s.r.o.
RM
1. projednala
žádost společnosti Boatpeople s.r.o., o doplnění osvětlení tenisové haly v Obodři z důvodu
nedostatečné intenzity svítivosti stávajícího osvětlení, dle cenové nabídky od firmy PBK
Elektro za celkovou cenu ve výši 104.168,90 Kč s DPH
2. schvaluje
doplnění osvětlení tenisové haly v Obodři z důvodu nedostatečné intenzity svítivosti
stávajícího osvětlení, dle cenové nabídky od firmy PBK Elektro, se sídlem Pod ZDŠ 390,
Brodce nad Jizerou, za celkovou cenu ve výši 104.168,90 Kč s DPH
3. pověřuje
starostu města podpisem objednávky na výše uvedenou akci (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.12.2020
Z: Miroslav Kochman
Usnesení č. 485/18R/2020
Žádost o odpuštění nájemného z důvodu nařízení vlády ČR - Andrej Ševčenko a Inna
Ševčenková
RM
1. projednala
žádost Andreje Ševčenka a Inny Ševčenkové, ohledně odpuštění nájemného za pronájem
prostor určených 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 z důvodu nařízení vlády ČR za období od 1.10.2020 do odvolání nouzového stavu
2. rozhodla
v návaznosti na vládou ČR vyhlášený nouzový stav na území České republiky (usnesením
vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020) z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a následující krizová opatření
stanovená vládou ČR a mimořádná opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR,
která mají závažný dopad na podnikatelskou činnost drobných živnostníků, po posouzení
žádosti ze dne 9.11.2020, Andreji Ševčenkovi a Inně Ševčenkové, IČO: 62990781, se sídlem
Letecká 396, 289 23 Milovice, kteří jsou nájemci dále uvedených prostor ve vlastnictví
města Benátky nad Jizerou, takto:
Město Benátky n. Jiz. promíjí nájemné z prostor určených 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, užívaných na základě Smlouvy o nájmu ze
dne 30.6.2020, uzavřené mezi městem Benátky n. Jiz. (pronajímatelem) a Andrejem
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Ševčenko a Innou Ševčenkovou, IČO: 62990781, se sídlem Letecká 396, 289 23 Milovice
(nájemcem), a to za období od 1.10.2020 do 31.12.2020.
Toto rozhodnutí je činěno na podporu místního podnikatelského subjektu, který poskytuje
své služby zejména pro občany města Benátky a jeho účelem je alespoň částečně přispět k
řešení negativních dopadů vyhlášeného nouzového stavu a na něj navazujících krizových a
mimořádných opatření, jejichž důsledkem je zákaz provozu shora uvedených služeb
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 486/18R/2020
Žádost o rozšíření zeleně před domy ul. Platanová čp. 627-630 a čp. 639-642 - Stavební bytové
družstvo Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
a. žádost Stavebního bytového družstva Benátky nad Jizerou o rozšíření zeleně před
domy ul. Platanová čp. 627-630 a čp. 639-642
b. sjednání schůzky ohledně likvidace objektu na adrese Ořechová čp. 700, Benátky nad
Jizerou (Tesko barák) a budoucnosti zástavby pozemku s možností prodeje do
majetku města
2. pověřuje
vedení města sjednáním osobní schůzky se zástupci Stavebního bytového družstva Benátky
nad Jizerou (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 487/18R/2020
Žádost o finanční dotaci na rekonstrukci bytu - xxxx
RM
1. projednala
žádost paní xxxx o finanční dotaci ve výši 200.000,- Kč, na rekonstrukci bytu na adrese
xxxx, Benátky nad Jizerou
2. nesouhlasí
s poskytnutím finanční dotace ve výši 200.000,- Kč, na rekonstrukci bytu na adrese xxxx,
Benátky nad Jizerou (nesouhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 488/18R/2020
Žádost o přidělení městské bytové jednotky - xxxx
RM
1. projednala
žádost pana xxxx o přidělení městské bytové jednotky v Benátkách nad Jizerou
2. sděluje
žadateli, že město Benátky nad Jizerou nedisponuje v současné době žádnou volnou bytovou
jednotkou a na pronájem volných městských bytových jednotek vypisuje veřejné nabídky,
které jsou zveřejňovány na úředních deskách (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 489/18R/2020
Žádost o povolení přijetí a čerpání daru - ZŠ Husovo náměstí
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Radka Dostála, ředitele ZŠ Husovo náměstí 55, Benátky nad Jizerou o
souhlas s přijetím a čerpáním sponzorského finančního daru ve výši 95.000,- Kč od ŠKODA
AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, za účelem realizace
projektu "RC modely - jedeme dál" v rámci grantového programu dárce "GrP Popularizace
technického vzdělávání na základních školách"
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2. souhlasí
s přijetím a čerpáním sponzorského finančního daru ve výši 95.000,- Kč od ŠKODA AUTO
a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, za účelem realizace
projektu "RC modely - jedeme dál" v rámci grantového programu dárce "GrP Popularizace
technického vzdělávání na základních školách" (souhlasilo 5 přítomných radních, 1 se zdržel
hlasování)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 490/18R/2020
Žádost o povolení převodu finančních prostředků z rezervního do investičního fondu a čerpání
investičního fondu - ZŠ Husovo náměstí
RM
1. projednala
žádost pana Mgr. Radka Dostála, ředitele ZŠ Husovo náměstí 55, Benátky nad Jizerou, o
povolení převodu finančních prostředků ve výši 75.000,- Kč z rezervního do investičního
fondu a následně čerpání investičního fondu ve výši 137.396,- Kč na nákup velkoformátové
tiskárny a laminovačky
2. souhlasí
s povolením převodu finančních prostředků ve výši 75.000,- Kč z rezervního do investičního
fondu a následně čerpání investičního fondu ve výši 137.396,- Kč na nákup velkoformátové
tiskárny a laminovačky (souhlasilo 5 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 491/18R/2020
Žádost o souhlas s bezplatným testováním rodinných příslušníků v průběhu návštěv - Městské
centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., poveřené řízením příspěvkové organizace města
Městského centra komplexní péče, o souhlas s bezplatným testováním rodinných příslušníků
v průběhu návštěv na pobytových službách v termínu od 30.11. - 12.12.2020, v případě
přijetí rozšířené výjimky návštěv v domovech pro seniory
2. nesouhlasí
s bezplatným testováním rodinných příslušníků v průběhu návštěv na pobytových službách v
termínu od 30.11. - 12.12.2020, v případě přijetí rozšířené výjimky návštěv v domovech pro
seniory (nesouhlasilo 5 přítomných radních, 1 se zdržel hlasování)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 492/18R/2020
Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy na sociální službu Domov pro seniory - Městské centrum
komplexní péče Benátky nad Jizerou
RM
1. projednala
žádost paní Bc. Moniky Megličové, DiS., poveřené řízením příspěvkové organizace města
Městského centra komplexní péče, o souhlas s uzavřením smlouvy na sociální službu
Domov pro seniory pro klienty z obcí, kterým poskytujeme pečovatelskou službu na základě
uzavřené smlouvy s obcí
2. pověřuje
vedení města sjednáním osobní schůzky s paní Megličovou (souhlasilo 6 přítomných
radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
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Usnesení č. 493/18R/2020
Vyúčtování 2. částky dotace z FPSZC za rok 2020 - Volejbalový klub Benátky nad Jizerou z.s.
RM
1. bere na vědomí
předložené vyúčtování 2. částky dotace z Fondu podpory sportu a zájmové činnosti
Volejbalového klubu Benátky nad Jizerou z.s. ve výši 811.084,- Kč za rok 2020
2. postupuje
výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu
města ke schválení (souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 16.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík
Usnesení č. 494/18R/2020
Podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce místní komunikace ul. Boženy Němcové"
RM
1. projednala
návrh na podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce místní komunikace ul. Boženy
Němcové" v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2021, podprogramu
Podpora obcí s 3 001-10 000 obyvateli“, dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy
místních komunikací
2. souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce místní komunikace ul. Boženy Němcové"
v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2021, podprogramu Podpora obcí s 3
001-10 000 obyvateli“, dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací
(souhlasilo 6 přítomných radních)
T: 31.12.2020
Z: Bc. Marek Mařík

PhDr. Karel Bendl
starosta
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