Usnesení
z 1. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 07.01.2009 od 15.00 hodin
v malé zasedací místnost MěÚ Benešov n.Pl.
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 01/09:
RaM schválila program jednání RaM 07.01.2009 /4/
Usnesení č. 02/09:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, Ing. Moravec /4/.

Usnesení č. 04/09:
RaM schválila rozpočtové opatření č. 15 (viz příloha)./4/
Usnesení č. 11/09:
RaM schválila pronájem parkoviště pod zámeckou zahradou pro pořádání
prodejních trhů v roce 2009 pro Václava Chaloupku dle platných cen. Trhy
budou pořádány 1 den v měsíci. /4/
Usnesení č. 12/09:
RaM schválila ukončení nájemní smlouvy č. 12/2006 o nájmu pozemku p.p.č.
87/2 a p.p.č. 89/3 o výměře 1086 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí s paní Pavlou
Stejskalovou z důvodu odstoupení od koupě těchto pozemků. Smlouva bude
vypovězena výpovědí s 1 měsíční lhůtou v souladu s nájemní smlouvou.
Pozemky budou nabídnuty k odkupu./4/
Usnesení č. 13/09:
RaM schválila ukončení nájemní smlouvy č. 3/2008 o nájmu pozemku p.p.č.
1115/1 o výměře 185 m2 a p.p.č. 1115/3 o výměře 203 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí s panem Romanem Horvátem. Smlouva bude vypovězena výpovědí s 1
měsíční lhůtou v souladu s nájemní smlouvou. Pozemky budou nabídnuty k
odkupu./4/
Usnesení č. 15/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p.
1, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí s Hanou Kasíkovou za účelem
poskytování poradenských a pojišťovacích služeb. Smlouva bude uzavřena na 3
dny v týdnu (pondělí, úterý, čtvrtek), a to na dobu určitou od 1.1.2009 do
31.3.2009./4/
Usnesení č. 16/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 261/ P II s Jiřím
Bouškem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let./4/
Usnesení č. 19/09:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 07.01.2009 /4/

RaM po projednání bere na vědomí:

Usnesení č. 03/09:
RaM bere na vědomí kontrolu usnesení.
Ukládající úkoly :
570/07 - ZS - prezentace podnikatelů - úkol trvalý
525/07 - SLM + právník města - smlouvy s f. Slovanka - trvá
236/08- VŽP radar – zpráva v příloze-splněno
412/08 – VZP - % vyčíslení poškození komunikací - trvá
348/08 – odb. VŽP –koncepce výsadby a obnovy zeleně ve městě / I.etapa Sídliště /-trvá
414/08 – VŽP – koncepce zeleně – trvá
372/08 – SM – úkol trvalý
373/08 – SM – výstavba RD – trvá.
414/08 – odb. VŽP – koncepce výsadby zeleně - trvá
416/08 – vedoucí ŠJ – fakturace za rekonstrukci WC ve ŠJ - splněno
419/08 – odb. VŽP – nabídky za zádlažbu před obj. kina - trvá
434/08 – odb. SM – směna pozemků s Lesy ČR - trvá

Usnesení č. 05/09:
RaM bere na vědomí termín zápisu dětí do prvního ročníku základní školy
(pátek 16.1.2009 od 10:00 do 17:00 hod v budově Základní školy, Komenského
274).
Usnesení č. 06/09:
RaM bere na vědomí uzavření mateřské školy v období zimních prázdnin.
Usnesení č. 07/09:
RaM bere na vědomí změnu v obsazení školské rady.
Usnesení č. 08/09:
RaM bere na vědomí vyjádření DI Děčín a odboru dopravy MgM Děčín .
Usnesení č. 09/09:
RaM bere na vědomí nabídku na poskytnutí úvěru městu Benešov n.Pl. ve výši
3 mil Kč.
Usnesení č. 17/09:
RaM bere na vědomí žádost ZO SPCCH Benešov nad Ploučnicí o příspěvek na činnost
v roce 2009.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 10/09:

RaM ukládá odb. SM do jednání RaM 04.02.2009 doplnit informace k
dohodě o dodávce tepla na rok 2009 pro objekt Cihelní 706 s
Benešovskou teplárenskou společností, s.r.o./ kalkulace ceny tepla,
vyjasnění smluvního vztahu./
Usnesení č. 18/09:
RaM ukládá ved. HS do příštího jednání RaM 04.02.2009 pozvat velitele MěP.

RaM po projednání doporučuje ZaM neschválit:

Usnesení č. 14/09:
RaM doporučuje ZaM neschválit snížení prodejní ceny p.p.č. 678 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí pro manžele Vernerovi.

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

