Usnesení
z 20. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 8.12.2010 od 13.00 hodin
v malé zasedací místnost MěÚ Benešov n.Pl.

!!! Upraveno !!! Z důvodu ochrany osobních údajů
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 444/10:
RaM schválila program jednání RaM 8.12.2010. (5)

Usnesení č. 445/10:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Urx (5).
Usnesení č. 448/10:
RaM schválila rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy (5).
Usnesení č. 449/10:
RaM schválila úpravu čtenářských poplatků v městské knihovně dle návrhu s účinností od 1. 1. 2011. (4, 1
zdržel)
Usnesení č. 451/10:
RaM schválila v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb. O platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. O
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce zařazení Mgr. Miroslavy Šmídové, statutární zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ
Benešov n. Pl.(5)
Usnesení č. 454/10:
RaM schválila smlouvu na zajištění sběru, svozu a likvidace TKO a uličních smetků s firmou Marius Pedersen
a.s., Úprkova 1, Teplice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok, cena služby je 1.732.566,50 Kč bez
DPH.(5)
Usnesení č. 455/10:
RaM schválila složení kulturní komise: předseda PhDr. Zdeněk Henig, členové: Ludmila Šumová, Andrea
Kulíková, Mgr. Zdeňka Černá, Helena Vorlová, Božena Špičková, Marta Medalová.(5)
Usnesení č. 456/10:
RaM schválila složení komise životního prostředí: předseda Ota Dračka, členové: Ing. Josef Kruml, Mgr.
Martina Rejmanová (4, 1 zdržel).
Usnesení č. 457/10:
RaM schválila ukončení smlouvy o poskytování služby pro objekt č.p. 48, ul Zámecká, Benešov nad Ploučnicí
(provádění odečtů, rozúčtování nákladů na otop, teplou a studenou vodu) č. 03396/B s firmou Byttherm spol. s.
r. o., Volanov 91, Trutnov.(5)
Usnesení č. 458/10:
RaM schválila uzavření mandátní smlouvy mezi městem Benešov nad Ploučnicí a společností TOMMI SEVER
s.r.o., Horova 1 206/8, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění úplatné správy v nemovitostech Sokolovská č.p. 106,
Zámecká č.p. 48, náměstí Míru č.p. 17. (5)
Usnesení č. 460/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního
komunikačního vedení na p.p.č. 1230/1- 8,05 m2, 1230/4 – 0,57 m2a 1239/14- 0,06 m2, se spol. Telefonica O2
Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČO 60193336, DIČ CZ60193336. Úhrada za
zřízení v.b. - 129,- Kč.(5)
Usnesení č. 461/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního
komunikačního vedení na p .p .č. 1230/1 – 0,78 m2 a p. p. č. 1230/4 – 135,44 m2
se spol. Telefonica O2

Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČO 60193336, DIČ CZ60193336. Úhrada za
zřízení v.b.– 2 300 Kč. (5)
Usnesení č. 463/10:
RaM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene pro zřízení, provozování, údržbu a opravy podzemního
komunikačního vedení na p.p.č. 40/6, p.p.č. 1237, p.p.č. 1238, st.p.č.647. Smlouva se uzavírá mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČO
60193336, DiČ CZ60193336. Úhrada za zřízení v.b. – 2 618 Kč.(5)
Usnesení č. 464/10:
RaM schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č. p. 560, ul. Bezručova, Benešov nad Ploučnicí. Doba
trvání nájmu bude od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou.(4, 1 zdržel)
Usnesení č. 465/10:
RaM schválila pronájem hrobového místa č. L II/9. Nájemce: Jindřiška Musilová. Pronájem na dobu určitou 5
let.(5)
Usnesení č. 466/10:
RaM schválila pronájem hrobového místa č. 51/L I. Nájemce: Liduška Bartošová, Růžová 166, Děčín.
Pronájem na dobu určitou 10 let.(5)
Usnesení č. 467/10:
RaM schválila pronájem hrobového místa č. 45/P I. Nájemce: Kateřina Sukovatá. Pronájem na dobu určitou 10
let.(5)
Usnesení č. 468/10:
RaM schválila pronájem hrobového místa č.279/P II. Nájemce:Pavel Daněk. Pronájem na dobu určitou 10
let.(5)
Usnesení č. 469/10:
RaM schválila pronájem schránky kolumbária č. 77. Nájemce: Emílie Málková. Pronájem na dobu určitou 10let
s účinností od 1. 1. 2010(5)
Usnesení č. 475/10:
RaM schválila ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (na žádost nájemce) uzavřené mezi městem
Benešov n. Pl. a Úřadem práce v Děčíně. Nájem se týká nebytových prostor v přízemí č.p. 17, náměstí Míru,
Benešov n. Pl. Pronájem bude ukončen dohodou smluvních stran k 31. 12. 2010.(5)
Usnesení č. 471/10:
RaM schválila Organizační řád Městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí (5)
Usnesení č. 472/10:
RaM schválila plán práce RaM na 1. pololetí 2011.(5)
Usnesení č. 476/10:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 8.12.2010. (5)

RaM po projednání neschválila:
Usnesení č. 459/10:
RaM neschválila provozování prodejních trhů v roce 2011 prostřednictvím firmy Ing. František Fiala,
Palackého náměstí 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 446/10:
RaM bere na vědomí kontrolu ukládajících úkolů:
Ukládající úkoly :
209/10 – VŽP – splněno
432/10 – SM – splněno
433/10 – VŽP – splněno
435/10 – SLM - splněno
Usnesení č. 450/10:
RaM bere na vědomí změnu ve vedení ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, příspěvkové organizace po dobu
dlouhodobě uvolněné Mgr. Dagmar Tesarčíkové, která nyní vykonává funkci starostky města. Funkci
statutárního zástupce vykonává Mgr. Miroslava Šmídová ( dle § 200, 201 ZP). (5)
Usnesení č. 453/10:
RaM bere na vědomí informaci o nákladech a cenách pronájmů objektů a prostor ve vlastnictví města.
Usnesení č. 470/10:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy č. 32/2007 o nájmu hrobového místa č. 17/P I z důvodu úmrtí nájemce.
Usnesení č. 474/10:
RaM bere na vědomí návrh jednatele BTS na sloučení zbylých městských kotelen pod správu BTS.

RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 447/10:
RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové provizorium města na 1. čtvrtletí 2011.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 452/10:
RaM ukládá vedoucímu SLM podat RaM informaci o dalším postupu v jednání o neplacení nájmu a prodlení
v placení s firmou Slovanka s.r.o. V případě neplacení nájmu postupovat dle zákona.
Usnesení č. 462/10:
RaM ukládá odboru VŽP vyvolat jednání s SVS Teplice ohledně investice rekonstrukce vodohospodářského
zařízení na p.p.č. 614/1 a 1260/1. Ověřit, zdali již nebyla rekonstrukce provedena dříve.

.............................................
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

……............................................
Karel Vrbický
místostarosta

