USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města konaného dne 26. 4. 06 od
17.00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ V Benešově n. Pl.

ZaM po projednání s c h v á l i l o
us.č. 50/2006 - program jednání dne 26. 4. 2006 - doplněný o informace Ing. Moravce,
týkající se spol. BTS.

us.č. 51/2006 - návrhovou komisi ve složení p. Franclová, p. Vyhnálek a p. Pilecký.

us.č. 52/2006 - ověřovatele zápisu ve složení p. Zíval a p. Neliba.

us.č. 53/2006 -dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací
Základní škola a mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, Školní jídelna Benešov nad
Ploučnicí, Služby města Benešov nad Ploučnicí:
"Příspěvková organizace města účtuje o majetku ve vlastnictví zřizovatele , předaném jí do
správy, na majetkových účtech a v souladu s postupy účtování a provádí účetní odpisy včetně
účtování na příslušných fondech. K tomuto účelu zpracuje odpisový plán, který bude schválen
zřizovatelem."

us.č. 54/2006 - opatření pro rok 2006:
Příspěvková organizace si z poskytnutého příspěvku na provoz převede do svého investičního
fondu částku ve výši odpisů. Investiční fond bude tímto použit na financování oprav a údržby
nemovitého majetku na zákl. bodu d), odst. 2, § 31 zákona 250/2000 Sb. Zbývající část
příspěvku musí být použita pouze na provoz organizace.

us.č. 56/2006 - rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí

us.č. 57/2006- rozdělení výtěžku z VHP dle návrhu :
hasiči 50 000,- Kč (pomoc při povodních, nutno obnovit výstroj)
ekologie 100 000,- Kč (část financ. ozelenění náměstí odb. firmou)
spolková činnost:
včelaři 7 000,- Kč
chovatelé 7 000,- Kč
sport:
šipkaři 10 000,- Kč ( mezinárodní turnaj)
kopaná 10 000,- Kč ( letní soustředění dětí)
zdravotnictví:
svaz postiž. civilizač. chorobami 7 000,- Kč (rekondiční pobyt)
sociokulturní:
dětské koutky 50 000,- (houpadla pro nejmenší)

us.č. 58/2006 - rozpočet Sdružení obcí benešovska na rok 2006.

us.č. 59/2006 - dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb.
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev měsíční odměnu pro neuvolněné členy
ZaM.Odměny dle tohoto nařízení budou vyplaceny se zpětnou platností od 1.1. 2006.

us.č. 60/2006 - uzavření smlouvy o prodeji budov čp.352 na st. p. č. 496,čp.461 na st. p. č.
611, čp.462 na st. p. č. 612 vše v k.ú. Benešov n. Pl. se změnou v čl. VI. odst. 2- cit:
"Kupující se výslovně zavazují zabezpečit po dobu dvaceti let ode dne účinnosti této smlouvy
v předmětu koupě provozování zdravotnického zařízení využitelného pro občany města v
obdobné skladbě jako ke dni schválení prodeje (praktický lékař, specialista) v rozsahu a formě
přiměřeným všem okolnostem,které nastanou. Při plnění tohoto závazku musí být přihlednuto
zejména k právním u a ekonomickému prostředí v dané dobe v České republice, k místím
podmínkám, situaci kupujícího v dané době a možnosti reálného naplnění tohoto závazku.

us.č. 61/2006 - prodej p.p.č. 730/4 o výměře 12 m2 v k.ú. Ovesná manželům Dernerovým,
Ovesná 2, za cenu 1 442,- Kč.

us.č. 62/2006 - odložení bodu : prodej p.p.č. 717, k.ú. Benešov nad Pl. na příští jednání.

us.č. 63/2006 - prodej p.p.č. 14/1 o výměře 179 m2 v k. ú. Ovesná p. Melánii Vošahlíkové,
bytem Duchcov, Vrchlického 8, za cenu 28 480,- Kč

us.č. 64/2006 - prodej b.j.č. 3 v čp. 380, ul. Wolkerova , Benešov n. Pl. paní Martě Zučkové,
nájemnici bytu, za cenu 70 392,- Kč.

us.č. 68/2006 - přijetí dotace ve výši 214 805,- Kč na projekt - Slunovrat 2006.

us.č. 69/2006 - návrh usnesení ze zasedání dne 26. 4. 2006.

ZaM po projednání j m e n u j e :
us.č. 66/2006 - Mgr.Milana Špičku členem valné hromady Benešovské teplárenské
společnosti s.r.o.

ZaM po projednání u k l á d á :
us.č. 65/2006 - zástupci města ve VH BTS, aby předložil zastupitelstvu města řešení
problematického cash-flow společnosti BTS.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
us.č. 55/2006 - kontrolu plnění ukládajích usnesení č. 24/06 a 29/06.
us.č. 67/2006 - zprávu o přípravách Benešovského slunovratu.

Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

p. Pavel Urx
místostarosta

