Usnesení
z 3. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 03.02.2010 od 15.00 hodin
v malé zasedací místnost MěÚ Benešov n.Pl.

!!! Upraveno z důvodu ochrany osobních údajů !!!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 41/10:
RaM schválila program jednání RaM 03.02.2010 /5/
Usnesení č. 42/10:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Myšíková /5/.
Usnesení č. 44/10:
RaM schválila uzavření smlouvy na pozemek p.p.č. 172/1 o výměře 230 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí s Milenou Šebelovou. Smlouva bude uzavřena s 3 měsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu./5/
Usnesení č. 45/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, Ruská 260, Dubí 3.
Věcné břemeno uložení dešťové kanalizace pro pozemky: p.p.č. 555/1, 1441, 564/3,
1440 a st.p.č. 353/3 a 354 v k.ú. Benešov n.Pl./5/
Usnesení č. 46/10:
RaM schválila bezplatný pronájem kulturního zařízení města (kino) Sboru dobrovolných
hasičů Benešov nad Ploučnicí za účelem uspořádání tradičního hasičského plesu. Termín
konání 20.02.2010.
Usnesení č. 48/10:
RaM jako jediný společník společnosti Benešovská teplárenská s.r.o. Benešov nad
Ploučnicí schválila smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti s platností od
01.01.2010 – viz příloha.
Usnesení č. 49/10:
RaM jako jediný společník společnosti benešovská teplárenská společnost s.r.o. schválila
financování založení webové domény společnosti dle předloženého návrhu jednatel
společnosti.
Usnesení č. 50/10:
RaM jako jediný společník společnosti Benešovská teplárenská společnost s.r.o.
schválila provozování webových stránek paní Janou Průšovou dle předloženého návrhu
jednatele společnosti.
Usnesení č. 52/10:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 03.02.2010 /5/

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 43/10:
RaM bere na vědomí kontrolu ukládajících úkolů:
Ukládající úkoly :
570/07 - ZS - prezentace podnikatelů - úkol trvalý
525/07 - SLM + právník města - smlouvy s f. Slovanka – trvá
414/08 – VŽP – koncepce zeleně – trvá

372/08 – SM – úkol trvalý
64/09 - ved. SLM – jednání s p. Kačerem - trvá
69/09 – SM + VŽP – stažení konstrukcí ul. Krátká 95 – trvá
77/09 – VŽP – stav nedoplatků za odpady – sledovat stav dále
117/09- SM zajistit dle studie Ateliéru Přípeř – RD st.p.č. - trvá
37/10 – p. Franclové – technické zajištění humanitární sbírky pro Diakonii Broumov trvá

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 47/10:
RaM ukládá odboru VŽP zažádat SFŽP o posun akce „ Stavební úpravy – zateplení MŠ
( zjistit možnost realizace stavby do roku 2011).

RaM doporučuje ZaM schválit:
Usnesení č. 51/10:
RaM doporučuje ZaM schválit záměr p.p.č. 172/1, 175/5 k
výstavbu 5 rodinných domů.

....................................
Karel Vrbický
starosta města

prodeji pozemků na

.......................................
Radek Lekner
místostarosta

