USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města konaného dne 21. 6. 06 od
17.00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ v Benešově n.Pl.

ZaM po projednání s c h v á l i l o :
us.č. 70/2006 - program zasedání dne 21. 6. 2006 - vypuštěn bod 5, přesunut na září.

us.č. 71/2006 - návrhovou komisi ve složení : p. Zíval a p. Neliba.

us.č. 72/2006 - ověřovatele zápisu ve složení : p. Vyhnálek a p. Hadrava.

us.č. 74/2006 - na základě schváleného záměru prodeje rozestavěných b.j. v budovách čp.
279, 307 a 689, ul. Nerudova Benešov n.Pl. (us.č. 44/2006) ZaM schvaluje uzavření smluv o
budoucích kupních smlouvách pro žadatele :
- Vítězslav Kolář, Českolipská 338, Benešov n. Pl. - b.j. č. 3B v čp. 279 o velikosti 1+1
=50,07 m2, kupní cena 181 053 Kč.
- Eva Havelcová, Dolní Habartice 93 - b.j. č.8A v čp.279 o velikosti 2+1= 57,57 m2 , kupní
cena 208 173 Kč.
- Jiří Janko, Českolipská 240, Benešov n. Pl.- b.j. č. 4A v čp 279 o velikosti 2+1 =58,88 m2 ,
kupní cena 219 910 Kč.
- Miroslav a Petra Doutnáčovi, Heřmanovská 327, Benešov n. Pl.- b.j. č. 1A v čp. 279 o
velikosti 2+1 = 72,89 m2, kupní cena 263 570 Kč.
- Lukáš Přivřel , B. Němcové 171, Benešov n. Pl.- b.j. č. 6B v čp. 307 o velikosti 3+1 = 91,32
m2, kupní cena 330 213 Kč.
- Zdeněk Svoboda, Kosmonautů 159, Děčín 27- b.j. č. 7B v čp. 307 o velikosti 2+1 = 78,67
m2, kupní cena 284 471 Kč.

- Miloslav a Miloslava Procházkovi Sokolský vrch 206, Benešov n. Pl.- b.j. č. 3C v čp. 689 o
velikosti 1+1 = 48,81 m2 , kupní cena 176 497 Kč.
- Marie Popadincová, Markvartice 375- b.j. č. 7A v čp. 279 o velikosti 2+1= 51,87 m2, kupní
cena 187 562 Kč.

us.č. 77/2006 - kupní smlouvu na prodej části p.p.č. 366/1 SVS a.s. za cenu 138 500 Kč

us.č. 79/2006 - záměr prodeje p.p.č. 966 o výměře 400 m2.

us.č. 80/2006 - smlouvu o zřízení věcného břemene práva uložení a provozování plynovodu
přes p.p.č. 643/1, 643/20 ,643/21 v k.ú. Benešov n. Pl. ,za úplatu 8 230,- Kč.

us.č. 81/2006 - zřízení věcného břemene práva zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního
vedení pro ČESKÝ TELECOM a.s., Praha 3 za uplatu 5 180,- Kč. Věcným břemenem budou
zatíženy: p.p.č. 117/6,228/2,229/1,245/1,245/10,255/16,366/2,366/8,373,380/4 a st.p. č.708,
1253, 1254/2,1256, vše v k.ú. Benešov n. Pl.

us.č. 82/2006 - prodej p.p.č. 84/4 a 84/5 p. Petru Pečovi, Děčínská 494, Benešov n.Pl. za cenu
14 203,-.

us.č. 83/2006 - smlouvu o budoucí kupní smlouvě va prodej p.p.č. 717 pro Ing. Jiřího
Moravce

us.č. 86/2006 - příspěvek z výtěžku VHP ve výši 20 599, 48 Kč oddílu kopané TJ Benar na
úhradu dopravy mládežnických družstev k mistrovským utkáním.

us.č. 87/2006 - převedení částky 3000,- Kč z výtěžku VHP do kap. SPOZ. Částka bude
použita na upomínkové předměty pro vycházející žáky ZŠ.

us.č. 88/2006 - plán práce na 2. pololetí 2006.

us.č. 89/2006 - na zákl.§ 67 a 68 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a
doplňků počet členů Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí. Pro volební období 20062010 bude mít zastupitelstvo města 15 členů.

us.č. 90/2006 - rozpočtové optaření č.3.

us.č. 91/2006 - záměr prodeje p.p. 805, k.ú. Benešov nad Pl.

us.č. 92/2006 - odměnu zástupci města ve VH BTS s.r.o. Ing. Šumovi ve výši 20 000,- Kč

us.č. 93/2006 - návrh usnesení ze zasedání dne 21. 6. 2006.

ZaM po projednání n e s ch v á l i l o :
us.č. 78/2006 - směnnou smlouvu mezi městem a Povodím Ohře s.p. Chomutov, č.
394/2006/Jo.

us.č. 85/2006 - odpuštění poplatků z prodlení ve výši 30 432, 80 Kč pro p. Zdeňka Beránka,
Českolipská 255, Benešov n. Pl.

ZaM po projednání v y h l a š u j e :
us.č. 75/2006 - druhé kolo výběru zájemců na prodej rozestavěných b.j. v bývalém SOU, ul.
Nerudova v termínu od 1. 7. 2006 do 5. 9. 2006.

ZaM po projednání u k l á d á :
us.č. 76/2006 - odb. SM zajistit propagaci prodeje rozestavěných b.j. v objektech bývalého
učiliště (v Děčínském deníku, na internetu...).

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
us.č. 73/2006 - plnění ukládajících usnesení

us.č. 84/2006 - žádost p. Fr. Svobody o odstoupení od splátkového kalendáře

Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

p. Pavel Urx
místostarosta

