Usnesení
z 6. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 29.04.2009 od 15.00 hodin
v malé zasedací místnost MěÚ Benešov n.Pl.
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 164/09:
RaM schválila program jednání RaM 29.04.2009 /4/
Usnesení č. 165/09:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, ing. Moravec /4/.
Usnesení č. 169/09:
RaM schválila rozdělení zisku příspěvkové organizace města Služby města Benešov n.Pl.
ve výši 222 710 Kč a to: rezervní fond (účet 913) 150.000 Kč a fond odměn (účet 911)
72.710 Kč./5/
Usnesení č. 171/09:
RaM schválila uzavření mateřské školy v období letních prázdnin v termínu od
13.7.2009 do 21.8.2009 (6 týdnů)./5/
Usnesení č. 172/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen pro
dotčený pozemek p.p.č. 373 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí s Telefónica O2, Czech
Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle za účelem provozu,
údržby a oprav podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě v rámci
stavby „Benešov nad Ploučnicí (DC), Děčínská p.p.č. 373, KR, přípoj.“./5/
Usnesení č. 173/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro
dotčené pozemky p.p.č. 117/1, 117/6, 117/7, 117/33, 160/1, 228/2 a 1239/7 vše v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí na základě žádosti firmy CL-NET s.r.o., Děčínská 10, Česká Lípa
s ohledem na plánovanou stavbu „Rozvod datových kabelů v Benešově nad Ploučnicí“./5/
Usnesení č. 175/09:

RaM schválila uzavření nájemní smlouvy bytu č. 374/1 s Annou Janovou s tím,
že nájemnice provede úpravu bytu na vlastní náklady./5/
Usnesení č. 176/09:

RaM schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 0409-06 s Šárkou
Komendovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností od 1.4.2009
do 30.4.2010.
Usnesení č. 178/09
RaM schválila uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb
prostřednictvím f. TELEKORA, s.r.o. Vodní č.p. 561/8, České Budějovice s tím, že bude
smlouvou zajištěno dodržení zák.č. 435/2004 , § 81 , odst, 1,2./5/

Usnesení č. 183/09:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 29.04.2009 /5/

RaM po projednání bere na vědomí:

Usnesení č. 166/09:
RaM bere na vědomí kontrolu usnesení RaM:
Ukládající úkoly :
570/07 - ZS - prezentace podnikatelů - úkol trvalý
525/07 - SLM + právník města - smlouvy s f. Slovanka – trvá
414/08 – VŽP – koncepce zeleně – trvá
372/08 – SM – úkol trvalý
419/09 – nyní řeší dle usnesení ZaM kontrolní výbor + FV
434/08 – odb. SM – směna pozemků s Lesy ČR – trvá
64/09 - ved. SLM – jednání s p. Kačerem - trvá
69/09 – SM + VŽP – stažení konstrukcí ul. Krátká 95 – trvá
70/09 – SM – jednání s p. Zajanem-splněno
77/09 – VŽP – stav nedoplatků za odpady – trvá, sledovat stav dále
90/09 – SM – zařazení bytu č. 1 – čp. 374, Českolipská - revokace
109/09 – VŽP – úprava pozemku – kolotoče- trvá
111/09 – p. Lekner – poptávka – grafická úprava a tisk BN- splněno
116/09 – ul. Krátká 95- SM - p. Vyhnálková – stanovisko mž. Zajanových – viz příloha
117/09- SM zajistit dle studie Ateliéru Přípeř – RD st.p.č. - trvá
160/09- ved. VŽP –vyzvat Benešovské stavebniny – chodník - splněno
162/09 – tajemník – metodika poptávkové řízení – RaM přijala usnesení ukládající VŽPsplněno
Usnesení č. 168/09:
RaM bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Mádleho.
Usnesení č. 170/09:
RaM bere na vědomí zprávu vedoucího Služeb města I. Neliby o hospodaření SLM
Benešov nad Ploučnicí, příspěvkové organizace za rok 2008.
Usnesení č. 179/09:
RaM bere na vědomí nabídka na dodávku elektřiny od f. Centropol Energy.
Usnesení č.180/09:
RaM bere na vědomí změnu platových tabulek v souladu s nařízením vlády č.74/2009
Sb., týkající se příspěvkových organizací : Služby města a Školní jídelna.
Usnesení č. 182/09:
RaM bere na vědomí rezignaci p. Leknera na funkci člena redakční rady BN.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 167/09:
RaM ukládá odboru VŽP předložit RaM seznam akcí plánovaných pro rok 2009. Vždy
aktuálně RaM předkládat akce doplněné o finanční zajištění ( dodržování rozpočtových
pravidel města ).

Usnesení č. : 181/09
RaM ukládá tajemníkovi předložit do RaM 20.05.2009 (do materiálů RaM do 13.5.
2009) veškeré dokumenty , faktury, prokazující správnost využití státních finančních
prostředků v souvislosti s vykázaným uložením odpadů ( likvidace č.p. 213, Českolipská
ulice Benešov nad Ploučnicí ).

RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 174/09:

RaM revokuje usnesení číslo 90/09 ze dne 11.03.2009 na zařazení bytu č. 1
v Českolipské ul. č.p. 374 k prodejům bytových jednotek.
Usnesení č. 177/09:

RaM revokuje usnesení č. 156/09 a 157/09 (smlouvy o poskytování telekom.
Služeb.

Upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.

