Usnesení
z 14. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 06.11.2017 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města – upraveno !!!

RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 310/17:
RaM schválila program jednání rady města dne 06.11.2017. (4)
Usnesení č. 311/17:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Urx, p. Petr Jansa. (4)
Usnesení č. 313/17:
RaM schválila záměr prodeje pozemku p.č. 1223/6 o výměře 150 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 314/17:
RaM schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení
inženýrské sítě: vodovodní, kanalizační a stl. Plynová přípojka v rámci stavby : Stavební
úpravy objektu bez č.p./č.ev, na pozemku p.č. 1241 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 315/17:
RaM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a panem J.D., Benešov nad Ploučnicí, jejímž předmětem je zřízení inženýrské sítě:
vodovodní, kanalizační a stl. plynová přípojka v rámci stavby : Stavební úpravy objektu bez
č.p./č.ev na pozemku p.č. 1241 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu k jejím
podpisu. (4)
Usnesení č. 318/17:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro Kulturistický sportovní klub v Benešově
nad Ploučnicí k vybourání části příček v objektu č.p. 692, Bezručova ul., Benešov nad
Ploučnicí stojící na st.p.č. 766 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Stavební úpravy budou
financovány sportovním klubem. Práce budou prováděny pod dozorem odboru SÚ. (4)
Usnesení č. 322/17:
RaM schválila uzavření nájemní smlouvy na b.j.č. 3 v objektu Sokolský vrch čp. 409, Benešov
nad Ploučnicí s p. A. K., bytem Benešov nad Ploučnicí, na dobu určitou jednoho roku. (4)
Usnesení č. 323/17:
RaM schválila prodloužení nájemní smlouvy p. M.N. nájemci bytu č. 21 , Benešov nad
Ploučnicí na dobu určitou, a to od 1.11.2017 do 31.10.2018. (4)
Usnesení č. 324/17:
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RaM schválila uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 10 v , Benešov nad Ploučnicí
s panem M.P. Benešov nad Ploučnicí, na dobu určitou jednoho roku. (4)
Usnesení č. 327/17:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
sousedního pozemku p.č. 1276/1 (ulice Žižkova) v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro stavebníka
pana J.V.Benešov nad Ploučnicí ke stavebním úpravám RD dle projektové dokumentace. (4)
Usnesení č. 328/17:
RaM schválila Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě pro inženýrskou činnost ve vodohospodářské
výstavbě ze dne 5. 3. 2015, č. smlouvy 124/2015, kde se měsíční odměna zvyšuje na 7.000,Kč s účinností od 01.01.2018. (3 pro, 1 se zdržela – p. Kulíková)
Usnesení č. 332/17:
RaM schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5000 Kč pro STATIM, z.s. na pořízení nového
babyboxu do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. (3 pro, 1 se zdržel – p. Urx)
Usnesení č. 333/17:
RaM schválila žádost dobrovolných hasičů Benešov nad Ploučnicí o odprodej vozidla CAS32 T
148, RZ 1U1 4585. (4)
Usnesení č. 335/17:
RaM schválila příspěvek ve výši 15 000 Kč pro Národní památkový ústav, zámek Benešov
n.Pl. k využití na akci Mikulášská nadílka s Krampusáky, která se uskuteční dne 07. prosince
2017 od 17-ti hodin. (3 pro, 1 proti p.Ušák)
Usnesení č. 336/17:
RaM schválila příspěvek ve výši 15 000 Kč pro Rodinné centrum Medvídek k využití na akci
Mikulášská nadílka s Krampusáky, která se uskuteční dne 07. prosince 2017 od 17-ti hodin.
(4 pro)
Usnesení č. 337/17:
RaM schválila bezplatný pronájem městského kulturního zařízení na pořádání akce Knír
párty 2017 (pořadatel Ondřej Kulík), termín konání 01.12.2017. (3 pro, 1 se zdržela – p.
Kulíková)
Usnesení č. 342/17:
RaM schválila doplnění usnesení č.209/17 o zajištění organizace náměstí a přilehlých ulic na
akci „Mikulášská nadílka s Krampusáky“ do režie Služeb města Benešov nad Ploučnicí,p.o. s
tím, že Služby města Benešov nad Ploučnicí, p.o. budou na této akci účtovat pronájem místa
v rozmezí 500 - 2000 Kč dle velikosti a sortimentu. (3 pro, 1 zdržel se - p. Ušák)

RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 316/17:
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RaM doporučuje ZaM ke schválení návrhu kupní smlouvy mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a panem L.J.Benešov nad Ploučnicí, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č.
1358/13 o výměře 153 m2 (ostatní plocha v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 317/17:
RaM doporučuje ZaM ke schválení prodej pozemku p.č.1358/13 o výměře 153 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Benešov nad Ploučnicí panu L.J. bytem Benešov nad Ploučnicí, za cenu ve výši 7
180 Kč. (4)
Usnesení č. 319/17:
RaM doporučuje ZaM ke schválení návrhu kupní smlouvy mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a manželi P., bytem Benešov nad Ploučnicí, jejímž předmětem je prodej pozemku
p.č. 1358/14 o výměře 51 m2 (ostatní plocha v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 320/17:
RaM doporučuje ZaM ke schválení prodej pozemku p.č.1358/14 o výměře 51 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Benešov nad Ploučnicí manželům K. a L.P. bytem Benešov nad Ploučnicí, za
cenu ve výši 4 119 Kč. (4)
Usnesení č. 325/17:
RaM doporučuje ZaM ke schválení návrhu kupní smlouvy mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a manželi T. bytem Benešov nad Ploučnicí, jejímž předmětem je prodej pozemku
p.č. 1358/15 o výměře 44 m2 (ostatní plocha v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 326/17:
RaM doporučuje ZaM ke schválení prodej pozemku p.č.1358/15 o výměře 44 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Benešov nad Ploučnicí manželům O. a D. T. bytem Benešov nad Ploučnicí, za
cenu ve výši 3 910 Kč. (4)

RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 321/17:
RaM revokuje usnesení č. 260/17 ze dne 28.8.2017.

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 312/17:
RaM bere na vědomí kontrolu ukládajících úkolů.
Usnesení č. 338/17:
RaM bere na vědomí vyhlášení volna pro žáky školy na dny 30. 10. – 31. 10. 2017 z
organizačních a technických důvodů.
Usnesení č. 339/17:
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RaM bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí, p. o., ve
dnech 30. a 31. 10. 2017 z organizačních a technických důvodů.
Usnesení č. 340/17:
RaM bere na vědomí přerušení provozu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole
Benešov nad Ploučnicí, p. o., ve dnech 30. a 31. 10. 2017 z organizačních a technických
důvodů.
Usnesení č. 341/17:
RaM bere na vědomí přerušení provozu Centra dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí,
příspěvkové organizace, ve dnech 30. a 31.10.2017 z organizačních a technických důvodů.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 329/17:
RaM ukládá tajemníkovi MÚ ve spolupráci se příslušnými odbory MÚ (VŽP, SÚ) připravit
zhodnocení stavu a celkově potřebnosti opravy opěrné zdi u č.p. 540, ul. Pod Táborským
vrchem, Benešov n.Pl.
Usnesení č. 330/17:
RaM ukládá tajemníkovi MÚ připravit do dalšího jednání rady nařízení rady města – zákaz
podomovního a pochůzkového prodeje na území města.
Usnesení č. 334/17:
RaM ukládá tajemníkovi MěÚ připravit veškeré podklady k vyhlášení konkurzu na obsazení
místa ředitelky/le p.o Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, příspěvková
organizace. tak, aby mohl/la být nová/vý ředitelka/tel jmenován k 01.07.2018.
Usnesení č. 343/17:
RaM ukládá ředitelce Základní školy a Mateřská školy Benešov nad Ploučnicí, příspěvkové
organizace, technicky zajistit uspořádání voleb do školské rady v termínu listopad 2017.

RaM po projednání vyhlašuje:
Usnesení č. 331/17:
RaM města Benešov nad Ploučnicí vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2, zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších novel a doplňků a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí konkursní řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí, příspěvkové
organizace
Předpoklady:
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odborná kvalifikace a předpoklady pro pracovní místo ředitele podle ustanovení § 7 a
8, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších novel a doplňků
-

bezúhonnost

-

zdravotní způsobilost

-

znalost problematiky řízení školství a příslušných školských předpisů

-

organizační a řídící schopnosti

K přihlášce do výběrového řízení doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
-

doklady o získání odborné kvalifikace

-

doklad o průběhu všech předchozích zaměstnání

-

strukturovaný životopis

-

koncepci rozvoje školy (max. 5 stran formátu A 4)

-

lékařské potvrzení o zdravotním stavu (ne starší 2 měsíců)

-

výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Přihlášky s uvedenými doklady zasílejte, nebo osobně doručte nejpozději do 28.02.2018 (pro
osobní doručení do 16-ti hodin) na adresu :
Město Benešov nad Ploučnicí
starosta města
náměstí Míru 1
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Na obálce zřetelně uveďte : ,, Konkurs ZŠ a MŠ Benešov n.Pl.“ (4 pro)

……………………………………………………………
Filip Ušák
starosta města

…………………………………………………………….
Petr Jansa
místostarosta města
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