Usnesení
z 14. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 11.8.2016 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města
Upraveno!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 364/16:
RaM schválila program jednání rady města dne 11.8.2016. (4)
Usnesení č. 365/16:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Andrea Kulíková, p. Pavel Urx. (4)
Usnesení 366/16:
RaM schválila záměr přesunu rehabilitačního zařízení Pavel Vácha s.r.o. do prostor NP čp.
106, ul. Sokolovská, Benešov nad Ploučnicí (3 pro, 1 se zdržel p. Urx)
Usnesení č. 369/16:
RaM schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 172/1 o výměře 225 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 370/16:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
sousedního pozemku p.č. 1273/1 (ulice Boženy Němcové) pro stavebníka pana M.V., bytem
Benešov nad Ploučnicí, k zastřešení přístavby k domu stojícího na st. p. č. 256 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 373/16:
RaM schválila návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 601 část o výměře 24 m2 v
k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)

Usnesení č. 374/16:
RaM schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem Benešov nad Ploučnicí a panem P.Z.
bytem Benešov nad Ploučnicí, na pronájem pozemku p.č. 601 část o výměře 24 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (4)

Usnesení č. 375/16:
1

RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
sousedního pozemku p.č. 1239/13 (chodník ul. Děčínská) pro stavebníky E. a V.H., bytem
Benešov nad Ploučnicí, k v demolici opěrné zdi a k vystavění a posunutí blíže k chodníku,
nové opěrné zdi za použití stejného materiálu na pozemku st.p. 130 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí, který je v jejich vlastnictví. (4)
Usnesení č. 376/16:
RaM schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD2016002 na akci „Výměna oken a
dveří v objektu č. p. 560, ul. Bezručova, Benešov nad Ploučnicí“. Předmětem dodatku ke
smlouvě o dílo je upřesnění rozsahu díla na základě skutečného stavu na stavbě a dále
rozšíření rozsahu díla o dodávku 1 ks vstupních dveří (vstup do technické místnosti). (4)
Usnesení č. 377/16:
RaM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD2016002 na akci „Výměna oken
a dveří v objektu č. p. 560, ul. Bezručova, Benešov nad Ploučnicí“. Dodatkem č. 1 bude
změna ceny o dílo na částku ve výši 382 056 Kč bez DPH. (4)
Usnesení č. 378/16:
RaM schválila záměr prodeje pozemku p.č. 15/6 o výměře 13 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (4)

Usnesení č. 380/16:
RaM schválila zhotovitele veřejné zakázky „Výměna oken a dveří v objektu č.p. 409, Sokolský
vrch, Benešov nad Ploučnicí pana Rudolfa Brauna, 405 02 Děčín 4, Bezručova 94. (4)

Usnesení č. 381/16:
RaM schválila smlouvu o dílo na akci „Výměna oken a dveří v objektu č.p. 409, Benešov nad
Ploučnicí“. (4)

Usnesení č. 382/16:
RaM schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Benešov nad Ploučnicí a panem
Rudolfem Braunem, 405 02 Děčín 4, Bezručova 95, jejímž předmětem je plnění veřejné
zakázky „Výměna oken a dveří v objektu č.p. 409, Benešov nad Ploučnicí“ a pověřuje starostu
k jejímu podpisu. (4)
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Usnesení č. 383/16:
RaM schválila návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD2016003 na akci „Výměna oken a
dveří v objektu č.p. 409, Benešov nad Ploučnicí“. Předmětem dodatku č. 1 bude změna ceny
o díla na částku 861 060 Kč bez DPH a termín zhotovení díla do 31.10.2016. (4)
Usnesení č. 386/16:
RaM schválila Smlouvy o poskytnutí finančního daru na akci „Mariánská pouť“ s firmami:
Miloslav Hantych, Markvartice čp. 221, okres Děčín – 30 000 Kč
eCentre, a.s., Praha 7 – Holešovice, Argentinská 286/38 – 10 000 Kč
SPF Group, s.r.o., Ústí nad Labem, Bozděchova 99/6 – 10 000 Kč
Rock Empire s.r.o., Benešov nad Ploučnicí, Nádražní 712 – 7 500 Kč
SaM silnice a mosty Děčín, a.s., Děčín, Oblouková 416/39 – 10 000 Kč. (4)
Usnesení č. 388/16:
RaM schválila záměr prodeje traktoru Zetor7341 RZ U000183 za minimální částku 250.000,Kč bez DPH. (4 pro)
RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 367/16:
RaM bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání rady města.
Usnesení č. 368/16:
RaM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 5/2011 na pronájem pozemku p.č. 172/1
část o výměře 225 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 371/16:
RaM doporučuje ZaM schválit prodej pozemku p.č. 1358/12 o výměře 27 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnící panu M.P. bytem Praha 4, za cenu ve výši 9 248 Kč. (3 pro, 1 zdrž. P. Kulíková)
Usnesení č. 372/16:
RaM doporučuje ZaM schválit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1358/12 o
výměře 27 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (3 pro, 1 zdrž. P. Kulíková)
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RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 379/16:
RaM revokuje usnesení č. 314/16, 315/16, 316/16 ze dne 27.6.2016.
RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 384/16:
RaM ukládá tajemníkovi MÚ zjistit možnost uplatnění penále či smluvní pokuty při
odstoupení vybraného zhotovitele zakázky.
Usnesení č. 387/16:
RaM ukládá řediteli SLM Ing. Košnarovi předložit do jednání rady města 5.9.2016 vyúčtování
hospodaření ve stánku s občerstvením a v restauraci na koupališti.
RaM po projednání uděluje:
Usnesení č. 385/16:
RaM uděluje Plnou moc a prohlášení k zastupování města jako člena HS Heřmanov –
Fojtovice pro p. Josefa Ptáka, p. Josefa Váňu a p. Pavla Votápka (4 )

RaM po projednání pověřuje:
Usnesení č. 389/16:
RaM pověřuje Ing Košnara k přípravě návrhu kupní smlouvy k prodeji traktoru Zetor7341 RZ
U000183 za minimální částku 250.000,-Kč bez DPH. (4 pro)

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

Filip Ušák

Petr Jansa

starosta města

místostarosta města
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