Usnesení
z 12. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 21.9.2017 od 13.30 hodin
v kanceláři starosty města
upraveno
Přítomni: dle prezenční listiny – 4 (p. Urx – nepřítomen)

RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 277/17:
RaM schválila program jednání rady města dne 21.9.2017. (4)
Usnesení č. 278/17:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: Bc. Andrea Kulíková, Mgr. Petra Tojmarová. (4)
Usnesení č. 283/17:
RaM schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 734 o výměře 150 m2 v k.ú. Ovesná. (4)
Usnesení č. 284/17:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
pozemku p.č. 700/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí k dodatečnému povolení výstavby
podezdívky pro paní I.H. bytem Benešov nad Ploučnicí. Pozemek po ukončení nájmu
jakoukoliv stranou bude uveden do původního stavu. (4)
Usnesení č. 285/17:
RaM schválila prodloužení nájemní smlouvy p. D.O., nájemníkovi sl. bytu č. 1 v objektu
Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to od 1.10.2017 do 31.8.2018. (4)
Usnesení č. 286/17:
RaM schválila uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 17 v objektu Sokolský vrch
čp. 409, Benešov nad Ploučnicí s paní V.V. bytem Benešov nad Ploučnicí, na dobu určitou
jednoho roku. (4)
Usnesení č. 287/17:
RaM schválila návrh smlouvy o umístění koncového prvku varování č. 2017401, koncový
prvek varování je umístěn na pozemku st.p.č. 647 jehož součástí je budova č.p. 477 –
víceúčelová stavba v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 288/17:
RaM schválila uzavření smlouvy o umístění koncového prvku varování č. 2017401 s Česká
republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, jejímž předmětem je
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umístění koncového prvku varování na pozemku st.p.č. 647 jehož součástí je budova č.p. 477
– víceúčelová stavba v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu k jejímu podpisu. (4)
Usnesení č. 290/17:
RaM schválila nákup vybavení Školní jídelny, p.o., Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí dle
nabídky firmy Inter Gast a.s. za uvedenou nabídkovou cenu 1 321 216,60 Kč bez DPH.
Financování nákupu tohoto vybavení bude formou úvěru České spořitelny. (4)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 279/17:
RaM bere na vědomí kontrolu usnesení rady města.
Usnesení č. 280/17:
RaM bere na vědomí žádost pana R.B. (koupě pozemku p.č. 517/1, k.ú. Františkov nad
Ploučnicí).
Usnesení č. 289/17:
RaM bere na vědomí vyhlášení volna pro žáky školy na den 29. 9. 2017 z organizačních
důvodů.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 281/17:
RaM ukládá odboru SM pozvat pana R.B. na jednání rady města – termín konání 9.10.2017
15 hodin. Ve věci jeho žádosti koupě p.č. 517/1, k.ú. Františkov n.Pl.).
Usnesení č. 282/17:
RaM ukládá odboru SM prověřit vazby pozemku p.č. 708/20, k.ú. Benešov n.Pl. na územní
plán města (změna využití území).

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

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