Usnesení
z 12. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne23.5.2011 od 13.30 hodin
v kanceláři starostky města Benešov n.Pl.
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 252/11:
RaM schválila program mimořádného jednání RaM 23.5.2011. (5)
Usnesení č. 253/11:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Urx. (5)
Usnesení č. 260/11:
RaM schválila zajištění organizace Benešovského slunovratu dle návrhu:
-náměstí bude na oslavy slunovratu předáno do režie Služeb města jako zábor veřejného prostranství. Služby
města budou účtovat 200,-Kč za malý stánek, 300,- Kč za velký stánek/ den
- rozmístění stánků na benešovském náměstí bude plně v kompetenci MěP
- odběrná místa pro el. energii jsou: budova úřadu, dům č. p. 17 – nebytové prostory města, zámek.
Usnesení č. 261/11:
RaM schválila na základě doporučení výběrové komise jako dodavatele akce „ Stavební úpravy objektu
občanské vybavenosti čp. 602 a 706, ul. Cihelní v Benešově nad Ploučnicí“ firmu STAMO, s.r.o., Děčín,
nabídková cena 5.874.109,- Kč s DPH.(5)
Usnesení č. 262/11:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 23.5.2011 (5)
RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 254/11:
RaM ukládá odb. SM připravit výpověď smlouvy se společností RWE k 31.5.2011 v souvislosti s uzavřením
smlouvy s firmou PLYNULE.CZ do 30.5.2011. (dodávky plynu)
Usnesení č. 255/11:
RaM ukládá starostce města předložit dne 30.5.2011 na jednání RaM smlouvu s firmou PLYNULE.CZ.
Usnesení č. 258/11:
RaM ukládá vedení města projednat s p. Kulíkovou – RC Medvídek záměr přemístění centra do náhradních
prostor vzhledem k nutnosti otevřít v MŠ pátou třídu.
RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 256/11:
RaM bere na vědomí návrh na začlenění Základní školy praktické Benešov nad Ploučnicí do ZŠ a MŠ Benešov
nad Ploučnicí od 1. 9. 2011 -jako tříd pro vzdělávání žáků podle § 48 zákona č. 561/2004 Sb.
Usnesení č. 257/11:
RaM bere na vědomí záměr otevření páté třídy pro předškolní vzdělávání v MŠ Benešov nad Ploučnicí. Třída
bude umístěna v objektu bývalých jeslí – č.p. 706, ul. Cihelní, Benešov n. Pl. k datu 14.1. 2012.
Usnesení č. 259/11:
RaM bere na vědomí návrh „ Pokynů pro žadatele o příspěvek města“
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