Usnesení
z 9. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 16.04.2014 od 13.30 hodin
v malé zasedací místnosti
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 144/14:
RaM schválila program jednání RaM 16.04.2014.(4)
Usnesení č. 145/14:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Zelený, p. Franclová. (4)
Usnesení č. 146/14:
RaM schválila bezplatný pronájem tělocvičny na Sokolském vrchu pro uspořádání tradičního volejbalového
turnaje smíšených družstev a to v sobotu dne 19. dubna 2014. (4)
Usnesení č. 147/14:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska k oplocení pozemků pro paní K.J. Ústí nad Labem, od města
Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka pozemku a vlastníka sousedních pozemků, a to pozemku p.p.č. 62/1,
p.p.č. 62/3 a části pozemku 63 v k.ú. Ovesná. (4)

Usnesení č. 150/14:
RaM schválila pachtovní smlouvu k pozemkům p.p.č. 925 o výměře 6986 m2 a p.p.č. 942/2 o výměře 3826 m2
vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí, které tvoří zemědělský pacht, a to na dobu neurčitou od 1.5.2014 mezi
městem Benešovem nad Ploučnicí a panem Ing. M.Š, . Pachtovné činí 4,80 x výměra pozemků a z této částky
2,2% ročně. Pachtýř umožní přístup do obecních lesů přes pozemky ve svém vlastnictví, a to přes pozemek
p.p.č. 1740/1 v k.ú. Dolní Habartice, p.p.č. 414/1, p.p.č.551/1, p.p.č. 520/3 a p.p.č. 527 vše v k.ú. Františkov nad
Ploučnicí. Výše uvedený zemědělský pacht bude využíván výhradně k sekání trávy a nebude oplocen. (4)
Usnesení č. 153/14:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka sousedních
pozemků a to p.p.č. 95/1, st.p.č. 796, p.p.č. 103/2 a p.p.č. 92/2 a p.p.č.1421 vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
pro pana F.T. a L.T, oba bytem Benešov nad Ploučnicí, k výstavbě dřevěné kůlny na nářadí na pozemku ve
vlastnictví města Benešova nad Ploučnicí p.p.č. 95/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)

Usnesení č. 154/14:
RaM schválila záměr pronájmu pozemku p.p.č. 510 část o výměře 25 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ostatní
plocha). (4)
Usnesení č. 155/14:
RaM schválila záměr pronájmu části p.p.č. 1230/4 část o výměře 26,46 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 156/14:
RaM schválila záměr pronájmu části p. p. č. 1230/4 o výměře 8 m2.(4)

Usnesení č. 157/14:

RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka sousedního
pozemku a to p.p.č. 255/16 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro stavebníka H.Š., Benešov nad Ploučnicí k nástavbě
stávající verandy u RD , stojící na st.p.č. 697 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 158/14:
RaM schválila rozpočtové opatření č. 2. (4)
Usnesení č. 159/14:
RaM schválila Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města za ok 2014 s auditorkou Ing. Jitkou
Licinbergovou, č. dekretu 1620, IČO 40200281, DIČ CZ605511898. Smlouva je v příloze.(4)
Usnesení č. 160/14:
RaM Benešov nad Ploučnicí schválila smlouvu o poskytování služeb na zajištění funkční způsobilosti měrných
bodů lokálního výstražného systému budovaného z projektu Operační program Životní prostředí oblast
podpory 1.3.1 Omezování rizika povodní s Ing. Tomášem Kocmanem, IČO: 60360844.(4)
Usnesení č. 161/14:
RaM Benešov nad Ploučnicí schválila změnu projektu Protipovodňová opatření města Benešov nad Ploučnicí,
která se týká úpravy položkového rozpočtu (soupisu prací) v položkách 4.9 a 4.12 k digitálnímu povodňovému
plánu, dodavatel prací: ENVIPARTNER, s.r.o., IČO: 283 58 589.“(4)
Usnesení č. 164/14:
RaM schválila výjimku z počtu dětí v přípravné třídě ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí pro školní rok 2013/2014 o
jedno dítě, celkový počet dětí v přípravné třídě bude 16.(4)
Usnesení č. 170/14:
RaM schválila návrh usnesení z jednání dne 16.04.2014. (4)

RaM po projednání rozhodla:
Usnesení č. 162/14:
RaM rozhodla o vítězi výběrového řízení na stavební akci „Povrch víceúčelového sportovního hřiště“ u ZŠ
Opletalova, Benešov nad Ploučnicí, kterým je Calypso group s.r.o., Brožíkova 550, Pardubice, IČ: 28831365 za
cenu 483 714,44 Kč včetně DPH. (4)

RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č.148/14:
RaM doporučuje ZaM schválit prodej pozemku p.p.č. 453/7 o výměře 89 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(ostatní plocha) za cenu 13 794,-- Kč.

Usnesení č. 149/14:
RaM doporučuje ZaM schválit uzavření smlouvy o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad Ploučnicí
a manželi Karlem a Martou Barborovými, bytem Benešov nad Ploučnicí, Nádražní 544 na prodej pozemku p.p.č.
453/7 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.

RaM po projednání bere na vědomí:

Usnesení č. 151/14:
RaM bere na vědomí návrh na záměr prodeje pozemku p.p.č. 51/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (zahrada).
Usnesení č. 165/14:
RaM bere na vědomí informaci o uzavření Mateřské školy v Benešově nad Ploučnicí v období letních prázdnin.
Usnesení č. 166/14:
RaM bere na vědomí informaci o vyhlášení volna pro žáky Základní školy v Benešově nad Ploučnicí v pátek 9.
května 2014 z organizačních důvodů.
Usnesení č. 167/14:
RaM bere na vědomí informaci o přerušení provozu školní družiny v období velikonočních prázdnin.
Usnesení č. 168/14:
RaM bere na vědomí informaci o stavu projektu Ovesenský potok, č. h. p. 1-14-03-1000, ř. km 0,0 – 0,12.
Usnesení č. 169/14:
RaM bere na vědomí informaci o VŘ na pronájem občerstvení na koupališti.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 152/14:
RaM ukládá odboru SM projednat možný záměr prodeje p.p.č. 51/2, k.ú. Benešov n.Pl. s NPÚ a vedením
státního zámku Benešov n.Pl.

Usnesení č. 163/14:
RaM ukládá odb. VŽP předložit do příštího jednání RaM návrh smlouvy o dílo na stavební akci „Povrch
víceúčelového sportovního hřiště“ u ZŠ Opletalova, Benešov nad Ploučnicí.

..................................................
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města
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Karel Vrbický
místostarosta

