Usnesení
z 17. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 05.10. 2012 od 13.30 hodin
v kanceláři starostky města
! UPRAVENO!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 377/12:
RaM schválila program jednání RaM 05.10.2012.(4)
Usnesení č. 378/12:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Zelený (4)
Usnesení č. 380/12:
RaM schválila pronájem nebytových prostor v přízemí objektu čp. 706, ul. Cihelní, Benešov nad
Ploučnicí o výměře 224,3 m2 a nebyt. prostor bývalé kočárkárny o výměře 45,3 m2 (ordinace a
rehabilitace) společnosti Sanum Corpus s.r.o., zastoupené jednatelem p. Tomášem Zučkem. Prostory
jsou pronajímány výhradně za účelem poskytování kvalitních zdravotnických a rehabilitačních služeb
pro občany – minimálně praktický lékař pro dospělé a rehabilitace.(4)
Usnesení č. 382/12:
RaM schválila čerpání částky 53 000 Kč z investičního fondu školy na zakoupení nového kopírovacího
stroje CANON IR2525 s příslušenstvím pro Základní školu a Mateřskou školu Benešov nad Ploučnicí,
příspěvkovou organizaci. (4)
Usnesení č. 385/12:
RaM schválila návrh usnesení z jednání dne 05.10.2012. (4)

RaM po projednání neschválila:
Usnesení č. 383/12:
RaM neschválila zakoupení CD s šikmými leteckými snímky města vč. práv k užívání za cenu 5 000,Kč.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 379/12:
RaM ukládá starostce města jednat s nastupující společností f. Sanum Corpus s.r.o. o stížnostech
občanů města na stávající lékařskou péči poskytovanou především zastupujícími lékaři v ordinaci
MUDr. Váchy a to především požadavek na radikální zlepšení lékařské péče v tomto zařízení.

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 381/12:
RaM bere na vědomí snížení ceny na akci Oprava odvodnění komunikace Bezručova, Benešov nad
Ploučnicí z původních 82 356 Kč na 54 904 Kč z důvodu snížení počtu kanalizačních vpustí.
Usnesení č. 384/12:
RaM bere na vědomí dohodu o převzetí služby SMS InfoKanál ze stávající společnosti InfoKanál s.r.o.
na společnost Konzulta s.r.o. Brno s tím, že budou zachována veškerá práva a pohledávky vyplývající
ze smluv uzavřených mezi společností InfoKanál s.r.o. a městem.
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