Usnesení
z 30. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 14.12.2015 od 14.30 hodin
kancelář starosty města
upraveno
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 483/15:
Rada města schválila program jednání RaM dne 14.12.2015. (5)
Usnesení č. 484/15:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení:

p. Andrea Kulíková, Mgr. Petra

Tojmarová. (5)
Usnesení č. 486/15:
Rada města schválila navýšení holého nájemného na částku ve výši 35,-- Kč za m2 v bytových
jednotkách ve vlastnictví města Benešova nad Ploučnicí. (5)

Usnesení č. 489/15:
Rada města schválila záměr zemědělského pachtu pozemků p.č. 888 o výměře 4857 m2, p.č.
879/1 o výměře 4109 m2, p.č. 880/1 o výměře 1815 m2 a p.č. 879/2 o výměře 2985 m2
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 490/15:
Rada města schválila smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě Benešov nad
Ploučnicí – odstranění výusti DC 49, č. DC 002 015 na pozemcích p.č. 453/1, 453/2, 455/2,
461/1, 461/2, 461/3, 535/2, 1257/12, 1258/1, 1436, 1437 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 491/15:
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě
Benešov nad Ploučnicí – odstranění výusti DC 49, č. DC 002 015 na pozemcích p.č. 453/1,
453/2, 455/2, 461/1, 461/2, 461/3, 535/2, 1257/12, 1258/1, 1436, 1437 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí mezi městem Benešov nad Ploučnicí a společností Severočeská vodárenská
společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. (5)
Usnesení č. 492/15:
Rada města schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 Kv (NN), čístlo
15_SOBS01_4121149131.
Předmětem smlouvy je připojení nového odběrného místa na hranici pozemku p.č. 50/2 v
k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)

Usnesení č. 493/15:
Rada města schválila uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 Kv (NN), čístlo 15_SOBS01_4121149131 mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a
pověřuje starostu města k jejímu podpisu. (5)

Usnesení č. 494/15:
Rada města schválila smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu VPI-Benešov
ppč. 700/2 (DC) spín. – podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (matalický
kabel) na pozemcích ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí p.č. 700/2 a p.č. 1267 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 495/15:
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu VPIBenešov ppč. 700/2 (DC) spín. – podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě
(matalický kabel) na pozemcích ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí p.č. 700/2 a p.č.
1267 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí mezi městem Benešov nad Ploučnicí a společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha Olšanská 2681/6, Praha 3 a pověřuje starostu
města k jejímu podpisu. (5)
Usnesení č. 510/15:
Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- na zakoupení doplňků ke
kostýmům pro TK Respect Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 511/15:
Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- na léčení a ošetřování včelstev pro
provoz ZO ČSV Benešov n/Pl. (5)

Usnesení č. 514/15:
Rada města schválila složení iniciačního týmu pro komunitní plánování Benešova nad
Ploučnicí ve složení: Filip Ušák – starosta, Petr Jansa – místostarosta, Zdeněk Přivřel, BBA –
tajemník MÚ, Mgr. Zdeňka Čvančarová – vedoucí odboru HS, manažerky pracovních skupin
Mgr. Lenka Černá – vedoucí manažerka KP a členové rady města. (5)
Usnesení č. 516/15:
Rada města schválila změnu Organizačního řádu Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí,
spočívající v rozšíření odboru VŽP o jednoho zaměstnance se zařazením - administrativní
pracovník od 1.1.2016 (3 pro, 1 zdr. P.Tojmarová, nepřítomen p. Ušák)

Usnesení č. 517/15:
Rada města schválila plán práce Rady města Benešova n/Pl. na I. a II. pololetí 2016. (5)
Usnesení č. 519/15:
Rada města schválila financování nového webu města Benešova n.Pl. od f. HRDLIČKA
spol.s.r.o. Tetín, nám. 9.května 45, IČ 18601227 za cenu: 46 500 Kč bez DPH z kapitoly
Správa. (4 pro, 1 se zdr. p. Urx)
RaM po projednání neschválila:

Usnesení č. 488/15:
Rada města neschválila záměr prodeje částí pozemku p.č. 453/1 o výměře cca 162 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (4 zdr., 1 proti Jansa)
Usnesení č. 508/15:
Rada města neschválila poskytnutí neúčelové dotace ve výši 10.000,- Kč, k využití v období
jednoho roku pro fotbalový oddíl MSK Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 509/15:
Rada města neschválila poskytnutí neúčelové dotace ve výši 10.000,- Kč, k využití v období
jednoho roku pro tenisový klub MSK Benešov nad Ploučnicí. (5)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 485/15:
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání RaM.
Usnesení č. 487/15:
Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 34/97 uzavřené s panem V. K.
bytem Benešov nad Ploučnicí, na pronájem pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.

Usnesení č. 505/15:
Rada města bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí, p. o.,
od 23. 12. 2015 do 31. 12. 2015 z organizačních a technických důvodů.

Usnesení č. 506/15:

Rada města bere na vědomí přerušení provozu Školní družiny při Základní škole a Mateřské
škole Benešov nad Ploučnicí, p. o., od 23. 12. 2015 do 31. 12. 2015 z organizačních a
technických důvodů.
Usnesení č. 507/15:
Rada města bere na vědomí nákup univerzálního tresorů od f. EMPRO s.r.o. Praha pro
uchovávání dokumentů vyžadujících určitý stupeň utajení.
Usnesení č. 512/15:
Rada města bere na vědomí odstoupení Mgr. Petry Tojmarové z pozice manažerky pracovní
skupiny č. 3 v rámci komunitního plánování v Benešově nad Ploučnicí.
Usnesení č. 518/15:
Rada města bere na vědomí pořízení nového webu města Benešova n.Pl. firmou HRDLIČKA
spol.s.r.o. Tetín, nám. 9.května 45, IČ 18601227 za cenu: 46 500 Kč bez DPH.

RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 496/15:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 30. (5)
Usnesení č. 497/15:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 31. (5)
Usnesení č. 498/15:
Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 32. (5)
Usnesení č. 499/15:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 33.
Usnesení č. 500/15:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 34. (5)
Usnesení č. 501/15:
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok 2016. (5)

Usnesení č. 502/15:
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled na roky 2017 – 2018.
Usnesení č. 503/15:

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení záměr zřízení
Fondu na obnovu bytových domů v majetku města. (5)

RaM po projednání rozhodla:
Usnesení č. 504/15:
RaM rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S2015013 s fy. SKANSKA a.s.,
Líbalova 1/2348, Praha 4, IČ 26271303.
Předmětem dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je úprava způsobu fakturace. (5)

RaM po projednání jmenuje:
Usnesení č. 513/15:
Rada města jmenuje manažerkou pracovní skupiny č. 3 (PS3) - lidé se závislostmi, v
přechodné krizi a nouzi, nezaměstnaní, ohrožení sociálním vyloučením, etnika, běženci Mgr.
Zdeňku Černou.

RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 515/15:
Rada města revokuje usnesení č. 456/15. (3 pro, 2 se zdrželi – p. Jansa, p. Urx)

.......................................................

.................................................................

Filip Ušák

Petr Jansa

starosta města

místostarosta

