Usnesení
z 24. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 12.10.2015 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města

RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 413/15:
Rada města schválila program jednání RaM dne 12.10.2015.(5)
Usnesení č. 414/15:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: Mgr. Tojmarová, Pavel Urx. (5)
Usnesení č. 416/15:
Rada města schválila vydání souhlasu od města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka
nemovité věci s umístěním sídla příspěvkové organizace Centrum dětí a mládeže Benešov
nad Ploučnicí, příspěvková organizace na adrese Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 417/15:
Rada města schválila vydání souhlasu od města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka
nemovité věci s umístěním sídla spolku s názvem MSK Benešov nad Ploučnicí na adrese
Sokolský vrch 276, Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 418/15:
Rada města schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a Společností Cayman Travel & Business Consultants, s.r.o a to úpravou v článku 2
odst. 2.2 – předmět nájmu, zrušením článku 5 odst. 5.1 – provozování veřejných WC a
úpravou článku 4 odst. 4.1 – zvýšení základního nájemného. (5)
Usnesení č. 419/15:
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124013423/VB/001 DC_Benešov n/Pl, ppč. 122/2, nové kNN. (5)
Usnesení č. 420/15:
Rada města schválila uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.IV-12-4013423/VB/001 DC_Benešov n/Pl, ppč. 122/2, nové kNN mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. (5)
Usnesení č. 421/15:
Rada města schválila přiznání osobního příplatku ve výši 25 % ředitelce p.o. Školní jídelny
Benešov nad Ploučnicí p. Ireně Ivě Lacinové Kolářové s účinností od 1.11.2015. (5)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 415/15:
Rada města bere na vědomí kontrolu ukládajících usnesení rady města.
Usnesení č. 424/15:
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2016.
RaM po projednání zřizuje:
Usnesení č. 422/15:
Rada města zřizuje Komisi životního prostředí. A volí členy této komise:
Ota Dračka, zastupitel, předseda komise
Ing. Karel Šohaj, vedoucí odboru VŽP MěÚ, člen
Luděk Smejkal, OSVČ, člen
Kateřina Králíková, OSVČ, člen
Petr Jansa, místostarosta města, člen. (5)
RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 423/15:
Rada města ukládá odboru VŽP ve spolupráci s radní Mgr. Tojmarovou připravit a vyhlásit
výběrové řízení na nákup cvičebních prvků na workoutové hřiště v rámci projektu „Ve
zdravém těle zdravý duch“ (3 pro, 2 zdrželi – p. Ušák, Mgr. Tojmarová)
RaM po projednání uděluje:
Usnesení č. 425/15:
Rada města uděluje souhlas Regionálnímu muzeu v Teplicích, p.o., Zámecké náměstí 14, 415
01 Teplice k užití fotografií a reprodukčního práva uměleckého díla s názvem : „Madona z
Kerhartic“. Reprodukce bude publikována v katalogu připravovaného pro výstavu
„Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků“. Výstava se bude konat při příležitosti 700.
výročí narození Karla IV. v regionálním muzeu v Teplicích.
RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 426/15:
Rada města revokace usnesení 378/15 a navrhuje jmenovat jako koordinátora Zdravých
měst p. Stanislavu Feistenerovou.
(3 pro, 2 proti p. Ušák, p. Tojmarová)
Starosta - ve smyslu zákona č. 128/2000, o obcích, ustanovení § 105 pozastavuje z důvodu,
že ho považuje za nesprávné.

........................................................
Filip Ušák
starosta města

.................................................................
Petr Jansa
místostarosta

