Usnesení
z 4. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 24.02.2010 od 15.00 hodin
v malé zasedací místnost MěÚ Benešov n.Pl.

!!! Upraveno z důvodu ochrany osobních údajů !!!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 53/10:
RaM schválila program jednání RaM 24.02.2010 /4/
Usnesení č. 54/10:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, Mgr. Tesarčíková /4/.
Usnesení č. 58/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu zařízení energetického hospodářství sloužící
pro výrobu energie, zejména tepla a teplé užitkové vody v objektu Městského úřadu v
Benešově nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí a v objektu bytového
domu č.p. 48, Zámecká ul., Benešov nad Ploučnicí se společností Benešovská
teplárenská společnost s. r. o. , se sídlem Cihelní 602, Benešov nad Ploučnicí./4/
Usnesení č. 59/10:
RaM schválila pokrytí záporného hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské
školy Benešov nad Ploučnicí, příspěvkové organizace , Opletalova 699, Benešov nad
Ploučnicí z hlavní činnosti ve výši 73.259,63 Kč z rezervního fondu organizace./4/
Usnesení č. 60/10:
RaM schválila čerpání fondů Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí,
příspěvkové organizace, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí na rok 2010 (dle
přílohy) : fond odměn 195 000,- Kč, rezervní fond 594 108,- Kč, investiční fond
637 229,- Kč./4/
Usnesení č. 63/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od Města Benešova nad Ploučnicí jako
vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí k vybudování
oplocení pozemků p.p.č. 168/1 a 168/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí ve vlastnictví
Václav Štechmüllera./4/

Usnesení č. 64/10:
RaM schválila ukončení nájemní smlouvy č. 19/2000 na část pozemku st.p.č. 628 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí o výměře 16 m2 s nájemcem Ladislavem Zikou. Smlouva bude
ukončena k 28.2.2010./4/
Usnesení č. 65/10:
RaM schválila ukončení nájemní smlouvy č. 31/2000 na část pozemku st.p.č. 628 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí o výměře 12 m2 s nájemcem Augustinem Pivrncem. Smlouva
bude ukončena k 28.2.2010./4/
Usnesení č. 66/10:
RaM schválila ukončení nájemní smlouvy č. 3/2002 na část pozemku st.p.č. 628 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí o výměře 20 m2 s nájemcem Miroslavem Sükem. Smlouva bude
ukončena k 28.2.2010./4/

Usnesení č. 67/10:
RaM schválila záměre pronájmu části pozemku p.p.č. 1450 o výměře 15 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. /4/

Usnesení č. 69/10:
RaM schválila uzavření smlouvy uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 69/L I
s Věrou Ježovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let./4/
Usnesení č. 71/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového č. 174/ P II s Oldřichem Klinerem.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let./4/
Usnesení č. 72/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. P I/83 s Marií
Kratochvílovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let./4/
Usnesení č. 73/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 44/ L III s Ludmilou
Horušickou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let s platností od 2.4.2010./4/
Usnesení č. 74/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 142 s Ivou
Chmelařovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok./4/
Usnesení č. 75/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 154 s Drahoslavou
Kouglovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok./4/
Usnesení č. 78/10:
RaM schválila udělení souhlasu s užitím znaku města pro Aktiv 95 Opava s.r.o., Slezská
110/24, 747 05 Opava k výrobě odznaku města./4/
Usnesení č. 81/10:
RaM schválila navýšení počet pracovníků stavebního úřadu na původní stav tj. 3
pracovní úvazky./4/
Usnesení č. 82/10:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 24.02.2010 /4/
RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 55/10:
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
117/09- SM zajistit dle studie Ateliéru Přípeř – RD st.p.č. – doporučeno ZaM ( záměr
prodeje na stavu RD) - splněno
37/10 – p. Franclová – technické zajištění humanitární sbírky Diakonie Broumov – trvá
( sbírka 3.3.2010 – kino 8-17.00 hodin)
47/10 – p. Šohaj – dotaz na SFŽP – dotace MŠ – splněno

Usnesení č. 56/10:
RaM bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2009 a doporučuje ZaM ke schválení.
Usnesení č. 61/10:

RaM bere na vědomí žádost uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby pro stavbu plynárenského zařízení STL plynovod
PE 100, dn 63 a 2 ks přípojek PE, dn 32 včetně jeho součástí, příslušenství a
vytyčovacích bodů na pozemku p.p.č. 1230/4 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Smlouva
bude zřízena za úplatu./4/
Usnesení č. 68/10:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 69/L I s Helenou
Ježovou.
Usnesení č. 70/10:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 174/P II s Marií
Kleinerovou.
Usnesení č. 76/10:
RaM bere na vědomí žádost Mgr. Dagmar Tesarčíkové o finanční příspěvek ( z VHP)
na realizaci vzdělávacích a kulturně společenských akcí.
Usnesení č. 77/10:
RaM bere na vědomí žádost Sboru dobrovolných hasičů Benešov nad Ploučnicí o
finanční příspěvek na výrobu slavnostního praporu.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení: 57/10
RaM ukládá starostovi města zajistit od jednatele Benešovské teplárenské společnosti
s.r.o. přehled nákladů na kotelny v MŠ, ZŠ a ŠJ.
Usnesení č. 62/10:
RaM ukládá odboru SM vypracovat do RaM 17.03.2010 směrnici : Zásady zřizování
věcných břemen omezující vlastnické právo města Benešov nad Ploučnicí k věcem
nemovitým, včetně sazebníku úhrad.
Usnesení č. 79/10:
RaM ukládá odboru SM zjistit možnost výstavby RD na pozemcích p.p.č. 245/6, 102/1,
118/2 a 118/3 vše v k.ú. Benešov n.Pl.
RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 80/10:
RaM revokuje část usnesení č. 175/05 (snížení počtu zaměstnanců odbor : Stavební
úřad MěÚ Benešov n.Pl).

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

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

