Usnesení
z 24. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 04.12.2013 od 13.30 hodin
v malé zasedací místnosti MÚ
! Upraveno!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 430/13:
RaM schválila program jednání RaM 04.12.2013.(4)
Usnesení č.431/13:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Zelený. (4)
Usnesení č. 433/13:
RaM schválila nabídku firmy ČEZ na dodávku el. energie pro město Benešov nad Ploučnicí na období
1. 1. 2014 – 30. 4. 2014 dle nabídky ze dne 25. 11. 2013 (nejvýhodnější nabídka). (4)
Usnesení č. 434/13:
RaM schválila nabídku firmy RWE na dodávku plynu pro město Benešov nad Ploučnicí na období 1. 1.
2014 – 30. 4. 2014 dle nabídky ze dne 4. 12. 2013 (nejvýhodnější nabídka). (4)
Usnesení č. 438/13:
RaM schválila rozdělení kladného hospodářského výsledku organizace Školní jídelna, p. o., Opletalova
273, Benešov nad Ploučnicí v celkové výši 48 605, 71 Kč následovně: rezervní fond 23 605,71 Kč, fond
odměn 25 000 Kč. (4)
Usnesení č. 439/13:
RaM schválila čerpání fondu odměn organizace Školní jídelna, p. o., Opletalova 273, Benešov nad
Ploučnicí pro zaměstnance Školní jídelny ve výši 35 000 Kč za práce odvedené při úklidu a malování
prostor, čištění oken, úklidu šatních boxů, výměně osvětlení, pracovních stolů, výdejního boxu (4)
Usnesení č. 440/13:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska k provedení výkopu a uložení vodovodní přípojky do
pozemku p.p.č. 282/3 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí, který je ve vlastnictví města Benešova nad
Ploučnicí. Stanovisko se vydává pro K. S. , Mšené Lázně s podmínkou, že po provedení stavby budou
pozemky uvedeny do původního stavu. (4)
Usnesení č. 441/13:
RaM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Benešovem
nad Ploučnicí a Benešovskou teplárenskou společností, s.r.o. Dodatkem se mění čl. 1 smlouvy o
výpůjčce následovně:
Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o výpůjčce je zapůjčení nemovitého majetku města do
užívání výše uvedené společnosti. Kompletní seznam městem zapůjčeného majetku je rozšířen o
nově zavedený majetek.
Jedná se o veřejné osvětlení, zavedené do majetku dne 1.10.2013 dle zpracovaného pasportu VO.
Ustanovení Smlouvy o výpůjčce v ostatních bodech zůstávají beze změny. (4)

Usnesení č. 444/13:
RaM schválila bezplatný pronájem tělocvičny na Sokolském vrchu pro uspořádání tradičního
turnaje smíšených družstev ve volejbale dne 29. 12. 2013. (4)
Usnesení č. 445/13:
RaM schválila čerpání Kč 100.000,-- z fondu odměn organizace Služby města Benešova nad Ploučnicí,
p. o., na výplatu odměn zaměstnancům za práci při investičních akcích, prováděných v roce 2013. (4)
Usnesení č. 446/13:
RaM schválila prodej vozidla AVIA A75-K SPZ DCL 33-62 z důvodu neekonomičnosti opravy.(4)
Usnesení č. 447/13:
RaM schválila mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace Služby města Benešov nad
Ploučnicí panu Ivanovi Nelibovi za kvalitně vykonané práce na opravách a investičních akcích města,
čistoty veřejných prostranství a práce spojené se zaměstnáváním občanů evidovaných na Úřadu
práce. Odměna bude vyplacena z fondu odměn SLM.(4)
Usnesení č. 459/13:
RaM schválila plán práce RaM na 1. pololetí 2014. (4)
Usnesení č. 461/13:
RaM schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „ul. Komenského – komunikace a
odstavné plochy, uzavřené mezi městem a firmou SaM silnice a mosty Děčín dne 24. 10. 2013,
smluvní cena díla bude snížena o méněnáklady ve výši 33 870,90 Kč + 21% DPH. (4)
Usnesení č. 468/13:
RaM schválila příspěvek ve výši 6000 Kč (z RaM) na konání závěrečného turnaje šipkařů (14.12.2013 městské kulturní zařízení) na technické zabezpečení akce (pronájem, propagace atd.).
Usnesení č. 469/13:
RaM schválila opravu číslování usnesení 393/13 (RaM 22 z 13.11.2013) takto: 393a/13 – likvidace
nálezů ze dne 19.4.2013 a 23.4.2013 a 393b/2013 likvidace nálezů ze dne 7.5.2013 a 9.5.2013. (4)
Usnesení č. 470/13:
RaM schválila návrh usnesení z jednání dne 04.12.2013 (4)

RaM po projednání neschválila:
Usnesení č. 452/13:
RaM neschválila pronájem bytu v objektu č. p. 560, Benešov nad Ploučnicí (dříve pečovatelský dům)
manželům M.,Benešov n.Pl.

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 432/13:
RaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících usnesení.
Usnesení č. 436/13:
RaM bere na vědomí rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 2013.
Usnesení č. 437/13:
RaM bere na vědomí informaci o vyhlášení volna pro žáky Základní školy v Benešově nad Ploučnicí,
přerušení provozu školní družiny a uzavření mateřské školy na den 4. 12. 2013 z důvodu přerušení
dodávek el. energie a vody.
Usnesení č. 442/13:
RaM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní J.K., Valkeřice na pronájem
pozemku p.p.č. 879/1 část o výměře 1040 m2 v.ú. Benešov nad Ploučnicí. Pronájem bude ukončen
k 31.12.2013 na žádost nájemce.
Usnesení č. 443/13:
RaM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem J.K. Benešov nad Ploučnicí na
pronájem pozemku p.p.č. 879/1 část o výměře 640 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Pronájem bude
ukončen k 31.12.2013 na žádost nájemce.
Usnesení č. 453/13:
RaM bere na vědomí informaci o možnosti bezbariérového bydlení v domě č.p. 560, ul. Bezručova.
Benešov nad Ploučnicí.
Usnesení č. 457/13:
RaM bere na vědomí zápis z komise životního prostředí ze dne 18.11.2013.
Usnesení č. 462/13:
RaM bere na vědomí žádost o prodloužení doby k provozování herny ul. Dvořákova čp. 694, Benešov
n.Pl.
Usnesení č. 463/13:
RaM bere na vědomí komentář společnosti BONVER WIN a.s. (loterie) k odvodové povinnosti a
finanční částce, o kterou město přijde díky platné vyhlášce.
Usnesení č. 464/13:
RaM bere na vědomí vyjádření Mgr. Špičky k vymáhání pohledávek- poplatek za odpad dle OZV č.
1/2013.
Usnesení č. 465/13:
RaM bere na vědomí sdělení paní B. Benešov n.Pl. o konání rodinné oslavy (bude předáno městské
policii).

RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 435/13:
RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové provizorium na leden 2014.
Usnesení č. 454/13:
RaM doporučuje ZaM realizaci stavebních úprav objektu Nerudova č. 307, část C na 8 bytů
seniorského bydlení prostřednictvím příspěvkových organizací města (SLM).
Usnesení č. 456/13:
RaM doporučuje ZaM schválit výzvu Ústeckému kraji ve znění: Město Benešov nad Ploučnicí vyzývá
Ústecký kraj, aby v zájmu zajištění bezpečnosti uživatelů cyklostezky číslo 15 Ploučnice neprodleně
řešil rizikovou část této cyklostezky na silnici 262/II odkloněním cyklostezky z této frekventované
komunikace.
Usnesení č. 460/13:
RaM doporučuje ZaM schválit plán práce na 1. pololetí 2014.
Usnesení č. 467/13:
RaM doporučuje ZaM vyjmout NP v čp. 106 ul. Sokolovská, Benešov n.Pl. z prodeje a schválit záměr
přebudování prostor na bezbariérové bydlení. Práce provádět ve vlastní režii prostřednictvím
příspěvkové organizace města (SLM).
RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 448/13:
RaM ukládá odb. SM podat RaM do příštího jednání bližší informace o bonitě pozemků pronajatých
p. Krumlem a p. Kolibou.
Usnesení č. 449/13:
RaM ukládá vedoucí odboru FaP vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí úvěru pro dofinancování akce
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí. Termín: leden
2014. Podmínkou čerpání úvěru je poskytnutí státní dotace na výše uvedenou akci.
Usnesení č. 458/13:
RaM ukládá odboru VŽP předložit do dalšího jednání RaM vyjádření k jednotlivým bodům zprávy
komise životního prostředí ze dne 18.11.2013.

RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 450/13:
RaM revokuje usnesení č. 397/13 ze dne 13. 11. 2013.
Usnesení č. 451/13:
RaM revokuje usnesení č. 259/13 ze dne 17. 7. 2013.
Usnesení č. 455/13:
RaM revokuje část usnesení č. 275/13 „s výjimkou zásahu do fasády budovy“ s tím, že z budovy bude
sejmut neónový poutač a v případě skončení nájmu bude fasáda budovy uvedena do původního
stavu.

RaM po projednání doplňuje:
Usnesení č. 466/13:
RaM doplňuje zápis z jednání RaM č. 22 ze dne 13.11.2013 o vyjádření Mgr. Milana Špičky.

..................................................
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

.…............................................
Karel Vrbický
místostarosta

