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Usnesení
z 20. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 7.9.11 od 13.30 hodin
v malé zasedací místnost MěÚ Benešov n.Pl.

RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 388/11:
RaM schválila program jednání RaM 7.9.2011 včetně doplnění. (5)
Usnesení č. 389/11:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Zelený. (5)
Usnesení č. 392/11:
RaM schválila dodavatele stavby „Oprava terasy, schodiště a nástupního prostoru kina“ Služby města Benešov
nad Ploučnicí, p. o. Stavební dozor bude provádět odb. VŽP. (5)
Usnesení č. 397/11:
RaM schválila poskytnutí finančního příspěvku k zabezpečení soutěže SDH Benešov n. Pl. v Heidenau ve výši
4.000 Kč (z RaM). (5)
Usnesení č. 398/11:
RaM schválila znění stanov společenství vlastníků domu č. p. 307, ul. Nerudova, Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 400/11:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska se stavbou „Benešov nad Ploučnicí, p. p. č. 1207/2, nové kNN,
číslo stavby IV-12-4009832“ v ul. Wolkerově pod hřbitovem. (5)
Usnesení č. 401/11:
RaM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN, umístěného na p. p. č. 1207/3 (53m) a p. p.
č. 1289/1 (52 m). (5)
Usnesení č. 402/11:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska k výkopovým pracím na p. p. č. 117/6 v k. ú. Benešov n. Pl. pro
Oblastní bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, Děčín. Práce budou prováděny z důvodu výměny 4 ks.
vodovodních přípojek. (5)
Usnesení č. 404/11:
RaM schválila pronájem nebytových prostor ve 2. NP objektu Opletalova 673 o výměře 222,81 m2 pro
občanské sdružení Rodinné centrum Medvídek, zastoupené paní Andreou Kulíkovou se sídlem Benešov nad
Ploučnicí, IČO: 22672958 od 8. 9. 2011 na dobu neurčitou s doplňky body 4.1. a 4.4. - náklady na služby vždy
písemným dodatkem ke smlouvě k 1.1. příslušného roku. Cena nájmu – 1 Kč/ rok (5).
Usnesení č. 409/11:
RaM schválila úpravu „DODATKU ZE DNE 31.8.2011 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÉHO
PROSTORU“:
- „DODATEK ze dne 24.1.2011“ zůstává v platnosti
čl. VI. – soudního znalce zajistit do 1 měsíce ode dne skončení nájmu (4 pro, 1 zdržel)
Usnesení č. 410/11:
RaM schválila „DODATEK ZE DNE 31.8.2011 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU“.
Pronajímatel Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace a nájemce SLOVANKA , s.r.o. (rest.
Gorilla) (4 pro, 1 zdržel)
Usnesení č. 411/11:
RAM schválila dodavatele stavby „Benešov nad Ploučnicí, ul. Heřmanovská, oprava chodníku“ firmu
Benešovské stavebniny s.r.o., Křížová 1440/4, 405 01 Děčín za cenu 451 118,- Kč. Stavba bude prováděna
v koordinaci s opravou komunikace Heřmanovská. (5)

Usnesení č. 412/11:
RaM schválila dodavatele stavby „Benešov nad Ploučnicí, ul. „K Bottari“, oprava komunikace“ firmu Herkul
Praha, a.s, Rybná 682/14, 110 01 Praha 1 za cenu 1 454 712,- Kč. Stavba bude realizována po poskytnutí státní
dotace. (5)
Usnesení č. 413/11:
RaM schválila dodavatele stavby „Oprava mostu na místní komunikaci ul. Sokolovská v Benešově nad
Ploučnicí na p. p. č. 1279/9 poškozené povodní 2010 firmu Stavební práce Michal Bardzák, Nerudova102, 407
22 Benešov nad Ploučnicí za cenu 247 458, 20 Kč. Stavba bude realizována po poskytnutí státní dotace. (5)
Usnesení č. 414/11:
RaM schválila použití investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Benešov nad
Ploučnicí, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí na pokrytí nákladů spojených s vybudováním 5 třídy v MŠ,
ul. Cihelní 706 (stavební úpravy, materiální vybavení atd.)
Usnesení č. 415/11:
RaM schválila použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Benešov nad
Ploučnicí, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí na pokrytí nákladů s vybudováním přírodovědné laboratoře.
(5)
Usnesení č. 420/11:
RaM schválila ukončení nájmu NP v budově kina TK Respekt z technicko-organizačních důvodů. (5)
Usnesení č. 421/11:
RaM schválila návrh na usnesení z jednání RaM 7.9.2011 (5)
RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 390/11:
RaM bere na vědomí plnění ukládajících usnesení.
Usnesení č. 393/11:
RaM bere na vědomí rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za I. pololetí 2011.
Usnesení č. 395/11:
RaM bere na vědomí zprávu ředitele příspěvkové organizace Služby města Benešov nad Ploučnicí.
Usnesení č. 396/11:
RaM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě.
Usnesení č. 399/11:
RaM bere na vědomí žádost p. Zuzany Miškovské, v současné době nedisponuje město prostory vhodné dle
požadavků žadatelky.
Usnesení č. 418/11:
RaM bere na vědomí dopis tzv. klíč od města předsedovi vlády ve věci rozpočtového určení daní.
RaM po projednání rozhodla:
Usnesení č. 403/11:
RaM rozhodla o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Cihelní 706 ke dni 21. 9. 2011.
Nájemce - Občanské sdružení RC Medvídek, zastoupené paní Andreou Kulíkovou. Důvodem ukončení nájmu je
poskytnutí nových prostor pro činnost RC.

RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 391/11:
RaM revokuje usnesení č. 350/11 z důvodu prodloužení nájmu. Převzetí objektu je součástí dodatku ke
smlouvě.
RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 394/11:
RaM doporučuje ZaM vzít na vědomí zprávu finančního výboru.
Usnesení č. 405/11:
RaM doporučuje ZaM schválit prodej p. p. č. 108/5 o výměře 283 m2 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí. Kupující:
V. a M. N. – ½ do SJM a J. a V. B. – ½ do SJM. Kupní cena 13 067,- Kč.
Usnesení č. 406/11:
RaM doporučuje ZaM schválit prodej p. p. č. 108/9 o výměře 210 m2v k. ú. Benešov nad Ploučnicí. Kupující:
J.B.,V.B.– ¼ do SJM, L.Ch. a J.Ch. – ¼ do SJM, A.P. – ¼, P.Š. a Š.Š. – ¼ do SJM. Kupní cena – 9 696,- Kč.
Usnesení č. 407/11:
RaM doporučuje ZaM schválit prodej p. p. č. 108/10 o výměře 187 m2 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí.
Kupující: Č.J. – podíl 201/2759,D.J. – podíl 670/2759, K.Š.- podíl 201/2759, N.M.- podíl 616/2759,N.M.- podíl
201/2759, manželé T.S. a T.A. – podíl 870/2759 do SJM. Kupní cena – 8 634,- Kč.
Usnesení č. 408/11:
RaM doporučuje ZaM schválit prodej p. p. č. 1345/2 o výměře 630 m2 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí.
Kupující: M.P.. Kupní cena – 40 500,- Kč.
Usnesení č. 416/11:
RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtovou změnu č. 3 – viz příloha.
Usnesení č. 417/11:
RaM nedoporučuje ZaM schválit návrh OZV města o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány
výherní hrací přístroje nebo jiná technická herní zařízení předloženou zastupitelem p. Filipem Ušákem z důvodu
neukončeného legislativního procesu schvalování zákona o loteriích a jiných podobných hrách.
RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 419/11:
RaM ukládá ředitelům příspěvkových organizací vypracovat vnitřní směrnici příspěvkové organizace
k zadávání veřejných zakázek korespondující se směrnicí města č. 1/2011.
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starostka města
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