USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí
konaného dne 29. 11. 2006 od 17:00 ve velké zasedací síni
MěÚ

ZaM po projednání s c h v á l i l o :
us.č. 2006/162 - program jednání dne 29.11.2006
us.č. 2006/163 - návrhovou komisi ve složení : p.Franclová, Ing. Šuma a Ing. Mádle.
us.č. 2006/164 - ověřovatele zápisu ve složení : p. Myšíková a p. Chour
us.č. 2006/165 - 3 členné složení výborů ZaM a 5 členné složení výběrové komise. us.č.
2006/166 - kontrolní výbor ve složení : předseda - Ing. Ivo Mádle,
členové - p. Martin Tojmar a p. Josef Klouček
us.č. 2006/168 - hlasování o kandidátech na členy Finančního výboru v opačném pořadí než
bylo u hlasování o členech Kontrolního výboru.
us.č. 2006/169 - finanční výbor ve složení : předsedkyně - Mgr. Dagmar Tesarčíková, členové
- p. Jana Kolesová a p. Jiří Semerádt.
us.č. 2006/171 - zřízení výběrové komise pro posuzování zakázek malého rozsahu podle §12
odst.6 zák. č. 137/2006 o veřejných zakázkách v tomto složení : Mgr. Milan Špička, Ing.
Mádle, p. Klouček, p.Vrabec a p.Zárubová
us.č. 2006/173 - návrh, že při zadávání veř. zakázek vyššího rozsahu dle zák. 137/2006 bude
ZaM jmenovat zvláštní výběrovou komisi.
us.č. 2006/175 - zahájení prací na rekonstrukci plynového vytápění podle původní smlouvy
uzavřenou s firmou VENTOS a etapu vytápění dolní části kina včetně bytové jednotky odložit
na rok 2007.
us.č. 2006/176 - rozpočtové opatření č.13 479.420,-Kč přesunout z organizace silnice a
posílit organizaci kino z důvodu dofinancování plynového vytápění.

us. č. 2006/180 - rozpočtové opatření č. 12.
us.č. 2006/181 - na základě schváleného záměru prodeje p.p.č.18/1 v k.ú.Ovesná
uzavření kupní smlouvy na odkoupení tohoto pozemku o výměře 760m2
s žadateli paní Evou Dimitrovovou a MUDr. Radojčem Dimitrovem, bytem
Benešov nad Ploučnicí, Ovesná 12 za kupní cenu 39.753,-Kč.
us.č. 2006/182 - žádost Lenky Zítkové a Michala Krcha, bytem Benešov nad
Ploučnicí,Děčínská
604 o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 10.10.2005
pro účely stavby rodinného domku na pozemcích p.p.č.87/2 a 89/3 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí.
us.č. 2006/184 - na základě schváleného záměru prodeje p.p.č.264/1 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí
uzavření kupní smlouvy o odkoupení tohoto pozemku o výměře 51m2
s žadatelem panem Josefem Savčukem, bytem Děčínská 507, Benešov nad
Ploučnicí za kupní cenu 5.253,-Kč
us.č. 2006/185 - bezúplatný převod pozemku p.p.č.1247/1 v k.ú..Benešov nad Ploučnicí do
vlastnictví města. Současným vlastníkem pozemku je Česká republika, Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových
us.č. 2006/186 - záměr prodeje pozemku p.p.č.997/37 v k.ú..Benešov nad Ploučnicí o výměře
1.536m2 .
us.č. 2006/187 - záměr prodeje pozemku p.p.č.682/21 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí o výměře
355m2.
us.č. 2006/188 - záměr prodeje domu č.p.353, Husova ulice Benešov nad Ploučnicí.
us.č. 2006/189 - prodej bytu č.250/2 v domě č.p.250,ulice Českolipská, Benešov nad
Ploučnicí
manželům Ivaně a Romanovy Žigmundových za kupní cenu 44.920,-Kč za
podmínky, že převezmou a uhradí pohledávku na nájmu současných nájemníků

bytu vůči městu v aktuální výši ke dni oboustranného podpisu kupní smlouvy
a úhradě kupní ceny bytu
us.č. 2006/191 - na základě schváleného záměru prodeje rozestavěných b.j. v budovách č.p.
279 a 307, ulice Nerudova, Benešov nad Ploučnicí ZaM schvaluje uzavření
smluv o budoucích kupních smlouvách pro žadatele :
1. Helena Šillerová,bytem Benešov nad Ploučnicí, Vilová
586 b.j.č.8B v čp.307 o velikosti 1+1 o výměře 53,64 m2
za kupní cenu 193.962,-Kč a b.j. č.9B v čp.307 o
velikosti 1+1 o výměře 59,09 m2 za kupní cenu
213.669,-Kč
2. manželé Karel a Miroslava Horovi, bytem Fojtovice 42,
pošta Děčín II b.j.č.5B č.p.307 o velikosti 1+1 o výměře
37,21 m2 za kupní cenu 134.551,-Kč.
3. Manželé Stanislav a Eva Beranovi, bytem Tyršova 9,
Děčín b.j.č.7A čp.279 o velikosti 1+2 o výměře 51,87
m2 za kupní cenu 187.562,-Kč.
us.č. 2006/192 - prodej bytové jednotky č.8 v domě ulice Českolipská 454, Benešov nad
Ploučnicí panu Jiřímu Šestákovi, bytem Sokolský vrch 210, Benešov nad Ploučnicí o celkové
výměře 51,40 m2 za kupní cenu 164.760,-Kč.
us.č. 2006/193 - záměr prodeje st.p.č.806 a části p.p.č.700/1 a 700/2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí
us.č. 2006/195 - zakonzervovat objekt "C" ulice Nerudova č.p. 689, stavební práce dokončit v
pozdějším období, tj. rok 2007, projekt upravit na využití pro seniorské bydlení
a zažádat o dotaci
us.č. 2006/ 197 -návrh usnesení ze zasedání dne 29. 11. 2006

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o :
us.č. 2006/ 167 - tajnou volbu členů finančního výboru.
us.č. 2006/ 174 - protinávrh Ing. Moravce - odstoupit od smlouvy na vytápění kina a vypsat
nové výběrové řízení na realizaci plynofikace objektu kina

ZaM po projednání v y d á v á :
us.č. 2006/ 178 - obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou se ruší vyhláška č. 1/2002 O
ochraně životního prostředí a veřejného pořádku na území města Benešova nad Ploučnicí. Z
důvodu naléhavého občanského zájmu nabývá vyhl. účinnost dnem vyhlášení.

ZaM po projednání r e v o k u j e :
us.č. 2006/ 183 - usnesení zastupitelstva č.135/2005.
us.č. 2006/ 190 - usnesení zastupitelstva č. 197/2006.
us.č. 2006/ 177 - usnesení zastupitelstva č. 180/2005.

ZaM po projednání u k l á d á :
us.č. 2006/ 172 - odboru VŽP, předkládat výběrové komisi k posouzení veškeré
zakázky malého rozsahu podle § 12 odst.6 zák.č.137/2006 o veřejných
zakázkách. Komisi průběžně informovat o dodržování termínů a kvalitě
prováděných prací vybraných dodavatelských firem.
us.č. 2006/ 179 - svým členům, seznámit se s rozborem hospodaření za III. čtvrtletí 2006 a s
návrhem rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2007 v termínu do příštího
zasedání dne 13.12.2006.
us.č. 2006/ 194 - odb. VŽP projednat se zpracovatelem projektu možnost změny PD za
účelem využití bydlení pro seniory v obj. "C" s možností využití dotace.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :

us.č. 2006/ 170 - zřízení těchto komisí : komise kulturní, komise sportovní, komise životního
prostředí a redakční rada Benešovských novin.
us.č. 2006/ 196 - oznámení o odstoupení od smlouvy ve věci prodeje bytových jednotek v
ulici Nerudova čp.279 a 689 Benešov nad Ploučnicí :
1. Eva Havelcová bytem Dolní Habartice 93 b.j.č.8A v č.p.
279
2. Alena Aurová bytem Sokolovská 104, Benešov nad
Ploučnicí b.j.č.1C v č.p.689
3. Jan Štemberk bytem Sídliště 645, Benešov nad Ploučnicí
b.j.č.7A v čp. 279
4. manželé Josef a Jolana Janovi, bytem Fibichova 560/32,
Děčín 6 b.j.č.4C v č.p. 689.

Karel Vrbický Radek Lekner
starosta města

místostarosta

