Usnesení
z 4. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 13.02. 2013 od 13.30 hodin
v malé zasedací síni MěÚ Benešov n.Pl.
Upraveno !

RaM po projednání schválila:

Usnesení č. 40/13:
RaM schválila program jednání RaM 23.01.2013.(4)
Usnesení č. 41/13:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Zelený, p. Urx. (4)
Usnesení č. 44/13:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín
k stavbě: „DC Benešovn.Pl, ppč.406/1, nové kNN“, číslo stavby: IV-12-4011547.(4)
Usnesení č. 45/13:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro společnost Interkov spol. s r.o., Novodvorská
994/138, Praha k demolici části objektu stojící na st. p.č. 344/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Investor stavby: P.K., Děčín VI. (4)
Usnesení č. 46/13:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro stavebníka pana R.K., Benešov nad Ploučnicí
k oplocení pozemků ve svém vlastnictví. Město vydává souhlas jako vlastník sousedních pozemků.
Oploceny budou pozemky: p.p.č. 485/3, 486 a 521 vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Oplocení bude
drátěné, sloupky železné zasazené do betonu. (4)
Usnesení č. 50/13:
RaM schválila dodavatele zakázky Protipovodňová opatření města Benešov nad Ploučnicí firmu TBO,
s. r. o., 330 27 Vejprnice, Družstevní 5 za cenu 2 978 304 Kč včetně DPH. (4)
Usnesení č. 51/13:
RaM schválila dodatek k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor ordinace a rehabilitace
MUDr. Váchy, Cihelní 706, Benešov nad Ploučnicí. Dodatkem Město Benešov nad Ploučnicí vydává
souhlas k podnájmu nebytových prostor společnosti Pavel Vácha s.r.o. Důvodem je zajištění rozšířené
lékařské péče pro občany města.(4)
Usnesení č. 54/13:
RaM schválila návrh usnesení z jednání dne 13.2.2013 (4)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 42/13:
RaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících úkolů.
Usnesení č. 43/13:
RaM bere na vědomí zprávu finančního výboru
Usnesení č. 52/13:
RaM bere na vědomí žádost o připojení ke kampani Vlajka pro Tibet.
Usnesení č. 53/13:
RaM bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na poskytování sociální služby rané péče v roce
2013.
Usnesení č. 47/13:
RaM bere na vědomí informaci o přerušení provozu školní družiny v období jarních prázdnin.

RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 48/13:
RaM doporučuje ZaM revokaci části usnesení č. 138/12, konkrétně pasáž „a člena komise 150 Kč“
pro rozpor této části usnesení se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Usnesení č. 49/13:
RaM doporučuje ZaM schválit podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu oken budovy ZŠ,
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí a dofinancování akce Zateplení a výměna oken budovy ZŠ,
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí, v případě přidělení státní dotace. Podíl města bude uhrazen
z rozpočtu města a v případě nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města bude podíl
dofinancován úvěrem.

...................................................
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

.…............................................
Karel Vrbický
místostarosta

