USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7. 12. 05 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. 184/2005 - program zasedání dne 7. 12. 2005
us. č.185/2005 -návrhovou komisi ve složení: p. Zíval, p. Neliba a p. Šoltys
us. č 186/2005 - ověřovatele zápisu ve složení : p. Franclová a p. Pilecký
us. č.189/2005 - rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2005
us.č.190/2005 - rozpočtové provizorium na rok 2006.
us.č. 192/2005 - rozpočtové opatření č. 10.
us.č. 193/2005 - rozpočtové opatření č. 11.
us. č.195/2005 - záměr prodeje zděných kůlen na st.p.č. 117/2 včetně st.p.č. 117/2..
us. č.196/2005 - bezúplatný převod p.p.č. 1420/1 o výměře 487 m2 z PF ČR na město
Benešov n.Pl.
us. č. 197/2005 - prodej b.j.č. 2 v čp. 250, ul Českolipská, Benešov n. Pl. manželům
Ištokovým- nájemníkům bytu za cenu 44 920 Kč.
us.č. 198/2005 - záměr prodeje části p.p.č. 172/1 o výměře 66m2 dle G.P. č. 753-292/2003
us.č. 200/2005 - prodej p.p.č. 801 v k.ú. Ovesná o výměře 116 m2 manželům Mrázkovým,
Kosmonautů 163, Děčín, za cenu 14 917 Kč.
us.č. 201/2005 - prodej st.p.č. 110 v k. ú. Ovesná o výměře 505m2 p. Josefu Kolibovi, Dobrná
129 za cenu 54 984Kč
us.č. 202/2005 - prodej p.p.č. 73 - 134m2 a p.p.č. 653/2-59m2 v k.ú. Ovesná manželům
Slavíkovým, Ovesná 58, za cenu 11 376 Kč.
us. č. 203/2005 - uzavření směnné smlouvy mezi městem a p. Josefem Savčukem, kdy město
odkoupí od p. Savčuka p.p.č. 1449/2 (komunikace) o výměře 54m2 za cenu 1870 Kč, p.
Savčuk odkoupí od města p.p.č. 155/18 o výměře 673 m2 za cenu 27 580 Kč.
us.č. 204/2005 - záměr prodeje p.p.č. 37/3 o výměře 53m2 v k.ú. Benešov n. Pl.

us. č. 205/2005 - záměr prodeje budov čp. 352se st.p.č. 496, čp. 461 se st.p.č. 611 a čp. 462 se
st.p.č. 612 jako celku za 60% odhadní ceny s věcným břemenem zachování současného
využití- t.j. zdravotnické zařízení. Přednostní právo na odkoupení mají současní nájemci
objektu.Žadatel předloží ZaM k posouzení svůj podnikatelský záměr.
us. č. 206/2005 - bezúplatný převod p.p.č. 264/1 o výměře 51m2 v k.ú. Benešov n. Pl. z PF
ČR na město Benešov n. Pl.
us. č. 209/2005 - vyhlášku č. 4/2005 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj.
us. č. 210/2005 - vyhlášku č. 5/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
us. č. 211/2005 - vyhlášku č. 6/2005 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním
odpadem na území města Benešova nad Ploučnicí
us. č. 212/2005 - plán práce ZaM na 1. pololetí 2006 , doplněný o pracovní jednání ZaM o
rozpočtu města na rok 2006 dne 15. 2. 06 od 16 hod .
us. č. 213/2005 - návrh usnesení ze zasedání dne 7. 12. 2005.

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o :
us. č. 194/2005 - záměr prodeje p.p.č. 1445.
us.č. 199/2005 - záměr prodeje p.p.č. 851/1 v k.ú. Benešov n. Pl.
us.č. 202/2005/A - prodej st.p.č. 110 v k.ú. Ovesná p. Jiřímu Balánovi, Kostelní 73, Benešov
n. Pl.

ZaM po projdnání u k l á d á :
us. č. 208/2005 - Ing. Šumovi na valné hromadě BTS prosadit zaplacení pokuty jednorázově
prostřednictvím úvěru BTS.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
us. č. 187/2005 - zprávu o plnění ukládajících usnesení
us. č. 188/2005 - zprávu o činnosti RaM za uplynulé období

us.č. 191/2005 - termín přípravy rozpočtu na rok 2006, která se uskuteční 15. 2. 2006 od
16.00 hod.
us.č. 207/2005 - zprávu Ing. Šumy o činnosti BTS s.r.o.
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