Usnesení
z 11. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 24.06.2009 od 15.00 hodin
v malé zasedací místnost MěÚ Benešov n.Pl.
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 244/09:
RaM schválila program jednání RaM 24.06.2009 /5/
Usnesení č. 245/09:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, Ing. Moravec /5/.
Usnesení č. 250/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor „ Jídelna Klasik“ v objektu
č.p. 689, ul. Nerudova, Benešov nad Ploučnicí s paní Ivanou Syslovou. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s počátkem nájmu od
1.7.2009. /5/
Usnesení č. 251/09:
RaM schválila dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
společností CL-NET s.r.o., Děčínská 10, Česká Lípa v rámci plánované stavby „Rozvod
datových kabelů v Benešově nad Ploučnicí“. Předmětem dodatku je rozšíření smlouvy o
další dotčené pozemky v majetku města, a to o pozemky p.p.č. 282/10 a 282/4 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. /5/
Usnesení č. 252/09:
RaM schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
23.4.2007 uzavřené mezi Českým rybářským svazem, Děčín 5 – Rozbělesy, Ústecká 23
a Městem Benešov nad Ploučnicí (dodatek se týká změny osoby správce za nájemce) od
1.7.2009. /5/
Usnesení č. 254/09:
RaM schválila souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku České
republiky do vlastnictví obce podle ust. §2 a §2a zákona č. 172/1991 Sb., na pozemky v
k.ú. Ovesná. Jedná se o pozemky: p.p.č.236/7 o výměře 1847 m2 (trvalý travní porost),
p.p.č.684/11 o výměře 616 m2 (ostatní plocha) a p.p.č.79/1 o výměře 346 m2 (trvalý
travní porost). /5/
Usnesení č. 255/09:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska se stavbou oplocení dle žádosti Evy
Pospíšilové jako majitelky pozemku p.p.č. 102/8 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Město je
vlastníkem sousedních pozemků p.p.č. 118/2 a p.p.č. 118/3. /5/
Usnesení č. 256/09:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska se stavbou 2 řadových garáží a povolení
výjezdu na místní komunikaci dle žádosti Jany Štemberkové jako vlastníka pozemku
st.p.č. 1124 a Jaroslavy Chvojkové st.p.č. 1125 .Město je vlastníkem sousedního
pozemku p.p.č. 175/3. /5/
Usnesení č. 257/09:
RaM schválila ukončení nájemní smlouvy č.26/2003 na pozemek p.p.č. 636/2 o výměře
50 m2 s paní Annou Škachovou. Nájemní smlouva bude ukončena k 31.7.2009, důvodem
je prodej výše uvedeného pozemku. /5/
Usnesení č. 258/09:
RaM schválila možnost pronájmu rozlučkové místnosti ve hřbitovní kapli na pohřebišti
Benešov n.Pl. za cenu 650 Kč za 1 obřad.

Usnesení č. 260/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 157/ PII a 181/ PII s Věrou
Markovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let. /5/
Usnesení č. 262/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 18/ PV a 139/ PI s
Růženou Chorvátovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let. /5/
Usnesení č. 263/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 137 s Hertou Rakovou.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let.
Usnesení č. 264/09:
RaM schválila plán práce RaM na II. poleletí 2009.
Usnesení č. 266/09:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 24.06.2009 /5/

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 246/09:
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
77/09 – VŽP – stav nedoplatků za odpady – trvá, sledovat stav dále
117/09- SM zajistit dle studie Ateliéru Přípeř – RD st.p.č. - trvá
167/09 - VŽP – plánované akce města - trvá
189/09 – VŽP – majitel jezu ul. Českolipská + další informace - trvá
223/09 – VŽP – zajistit úklid okolí domu čp. 324 - splněno
Usnesení č. 247/09:
RaM bere na vědomí zprávu vedoucího odboru VŽP Karla Šohaje o investičních akcích
ve městě za 1. pol. 2009

Usnesení č. 248/09:
RaM bere na vědomí zprávu
Benešovského slunovratu 2009.
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Franclové

o
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Usnesení č. 249/09:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor „ Jídelna Klasik“ v
objektu č.p.689, ul. Nerudova, Benešov nad Ploučnicí s paní Zdeňkou Pirzkallovou, k
30.6.2009 na vlastní žádost nájemce.

Usnesení č. 259/09:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 157/P II a 181/ P
II z důvodu úmrtí nájemce.
Usnesení č. 261/09:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 18/P V a 139/ PI z
důvodu úmrtí nájemce.
RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 253/09:
RaM revokuje usnesení č.228/09 ze dne 3.6.2009, kterým bylo schváleno souhlasné
prohlášení na pozemky v k.ú. Ovesná. Důvodem revokace usnesení je chybné vyhotovení
souhlasného prohlášení Pozemkovým fondem ČR.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení: 265/09:
RaM ukládá ředitelce školy Mgr. Tesarčíkové připravit do jednání RaM 23.09.2009
koncepci nárůstu dětí v horizontu min 5 let , včetně řešení jejich umístění a s tím
spojených nákladů.

....................................
Karel Vrbický
starosta města

.......................................
Radek Lekner
místostarosta

