Usnesení
z 22. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 14.12.2016 od 19 hodin
v městském kulturním zařízení
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 539/16:
RaM schválila program jednání rady města dne 14.12.2016. (5)
Usnesení č. 540/16:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Petr Jansa, p. Pavel Urx. (5)

Usnesení č. 541/16:
RaM schválila návrh dohod o dodávce tepla na rok 2017 od společnosti Benešovská
teplárenská společnost, s.r.o., náměstí Míru 17, Benešov nad Ploučnicí, dodávky tepla do
objektů Cihelní 706, náměstí Míru 1 a Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí. (5)

Usnesení č. 542/16:
RaM schválila uzavření dohod o dodávce tepla na rok 2017 mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a společnostní Benešovská teplárenská společnost, s.r.o., náměstí Míru 17,
Benešov nad Ploučnicí. Jedná se o dodávky tepla do objektů Cihelní 706, náměstí Míru 1
a Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 543/16:
RaM schválila uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo č. S2015065 ze dne 5. 10. 2016
s firmou DOKOM FINAL, s.r.o. Děčín , IČO 25487230 na akci: „Oprava povrchu místních
komunikací, Benešově nad Ploučnicí“. Celková cena díla činí 263.800,-Kč bez DPH, DPH 21%
55.398,00 Kč, celkem 319.198,00 Kč včetně DPH. (5)
Usnesení č. 546/16:
RaM schválila aktualizaci projektového záměru ve znění:
1)Učebna pro polytechnickou výchovu a přírodovědná laboratoř včetně vybavení – ZŠ >
2 000 000,- Kč > realizace projektu: 2018 - 2019
2)Vybudování učebny IT pro rozvoj klíčových kompetencí včetně vybavení – ZŠ > 1 000 000,Kč > realizace projektu: 2017 - 2018 a se zařazením výše uvedených projektových záměrů do
tabulky investičních priorit – AKTUALIZACE LEDEN 2017, která je součástí Strategického
rámce MAP.
3) Bezbariérová škola a učebna pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti – 1 200 000
Kč, realizace 2017 – 2018. (5)
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Usnesení č. 547/16:
Rada města jako zřizovatel (vlastník) souhlasí s technickým zhodnocením majetku v rámci
projektu s názvem – ,,Výměna zdravotních instalací v sociálním zařízení ZŠ 1. stupně,
Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí – III. etapa“, „Bezbariérová škola a učebna pro
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a to s podmínkou zachování výstupů projektu
minimálně po dobu jeho udržitelnosti. (5)
Usnesení č. 548/16:
Rada města schválila poradenské služby související se zpracováním žádosti o dotaci včetně
studie proveditelnosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen
IROP) na projekt s pracovním názvem Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a
matematickou gramotnost a dále na služby související s administrací projektu v průběhu jeho
realizace prostřednictvím RRA Ústeckého kraje. (5)
Usnesení č. 549/16:
Rada města jako zřizovatel (vlastník) souhlasí s technickým zhodnocením majetku v rámci
projektu s názvem „Bezbariérová škola a učebna pro rozvoj čtenářské a matematické
gramotnosti a to s podmínkou zachování výstupů projektu minimálně po dobu jeho
udržitelnosti. (5)
Usnesení č. 551/16:
RaM schválila vyplacení ošatného ve výši 5000 Kč pro ty oddávající a matrikářky, které se
zúčastní celkem 3 a více slavnostních aktů v příslušném kalendářním roce. (4 pro, 1 zdrž. P.
Tojmarová)
Usnesení č. 552/16:
RaM schválila jako právního zástupce města advokátní kancelář Narcis Tomášek & partneři,
se sídlem U Starého mostu 111/4, Děčín, Staré Město, 405 02 Děčín. (5)

RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 550/16:
RaM revokuje usnesení č. 42/15 ze dne 11.2.2015. (4 pro, 1 zdrž. P. Tojmarová)
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RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 544/16:
RaM bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí,p. o. od 23.
12. 2016 do 2. 1. 2017 z organizačních a technických důvodů.

Usnesení č. 545/16:
RaM bere na vědomí přerušení provozu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole
Benešov nad Ploučnicí, p. o., od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 z organizačních a technických
důvodů.

RaM po projednání pověřuje:

Usnesení č. 553/16:
RaM pověřuje starostu města ve spolupráci s místostarostou města přípravou smlouvy s
advokátní kanceláří Narcis Tomášek & partneři, se sídlem U Starého mostu 111/4, Děčín,
Staré Město, 405 02 Děčín.

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

Filip Ušák

Petr Jansa

starosta města

místostarosta města
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