USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 1. 2006
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. 1/2006 - návrh usnesení ze zasedánídne 18. 1. 2006.
us.č. 2/2006 - návrhovou komisi ve složení : p. Franclová, p. Pilecký a p. Vyhnálek.
us.č. 3/2006 - ověřovatele zápisu ve složení p.Šoltys a Ing. Mádle.
us.č. 8/2006 -prodej b.j. č. 8 v čp. 454, ul. Českolipská formou obálkové metody. a pravidel
pro prodej bytů. Vyvolávací cena činí 164 760,- Kč, termín doručení nabídek do 28.2. 2006.
us.č. 10/2006 - prodej p.p.č. 37/3 v k.ú. Benešov n. Pl. o výměře 53 m2 panu Zdeňku
Benešovi , Sokolovská 278, Benešov n. Pl. za cenu 3 554,- Kč.
us.č. 11/2006 - prodej zdravotnického střediska- čp. 352 se st. p. č. 496. čp. 461 se st. p. č.
611 a čp. 462 se st. p. č. 612 MUDr. Antonínu Zamykalovi , bytem Děčín VI- Letná, Na
Stráni 1785/1 za cenu 725 719,- Kč.
us.č. 12/2006 - Územní plán obce Benešov nad Ploučnicí.
us.č. 13/2006 - vyhlášku č.1/2006 o závazných částech územního plánu obce Benešov n.Pl.,
jíž se vymezuje závaznou část územního plánu obce Benešov n.Pl.
us.č. 15/2006 - smlouvu o dílo č. 03/05/ Benešov n. Pl. s firmou AKS s.r.o.- "Návrh města" s
těmito změnami : čl.3 Cena za dílo - 300 000,- Kč a čl. 10 Zvláštní
ujednání - 150 000,- Kč.
us.č. 16/2006 - financování stavby rekonstrukce bývalého SOU, ul. Nerudova na objekt s
bytovými jednotkami a občanskou vybaveností podle alternativy č. 2- spoluúčast budoucích
vlastníků b.j.
us.č. 19/2006 - záměr prodeje části p.p.č. 614/8 v k.ú. Benešov n.Pl.
us.č. 20/2006 - návrh usnesení ze zasedání dne 18. 1. 2006.

ZaM po projednání v y h o v u j e námitkám :
us.č. 14/2006 a) p. Zdeňka a Luďka Smejkala, Děčínská 26, Benešov n. Pl. o vyjmutí p.p.č. 82/1 a 82/2 v
k.ú. Benešov n. Pl. z "Plochy městského bydlení"
b) SVS a.s. Teplice o zařazení části p.p.č. 366/1 v k.ú. Benešov n. Pl. do ÚPO jako: "Plocha
pro výstavbu ČOV"

ZaM po projednání u k l á d á :
us.č. 5/2006 - finančnímu výboru vypracování zprávy o investičních akcích města za uplynulé
volební období vč. objemu finančních prostředků na jednotlivé akce. T: 21.6.2006.
us.č. 6/2006 - kontrolnímu výboru vypracování zprávy o přijatých usneseních, týkajících se
majetkových záležitostí města- prodeje, koupě, dary...... Přehled za uplynulé volební obdobípočet usnesení za jednotlivé roky, za kolik se prodalo, koupilo, dluhy, pohledávky.T.: 21.6.
2006

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
us.č. 4/2006 - zprávu o plnění ukládajících usnesení.
us.č. 7/2006 - zprávu o investičních akcích ve městě.
us.č. 9/2006 - informaci o nedodržení lhůty pro zaplacení kupní ceny za b.j. č.1 v čp. 179,
ul. B. Němcové.

us.č. 17/2006 - zrušení zadávacího řízení na akci "Služby- sběr, svoz a likvidace směsného
komunálního odpadu Benešov nad Ploučnicí a Ovesná."
us.č. 18/2006 - zvěřejnění zprávy o poskytování informací MěÚ Benešova n. Pl. způsobem,
který ukládá zákon
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

p. Pavel Urx
místostarosta

