Usnesení
z 12. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 13.5.2015 od 14 hodin
v kanceláři starosty města
!Upraveno!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 171/15:
Rada města schválila program jednání RaM dne 13.05.2015.(5)
Usnesení č. 172/15:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: p. Andrea Kulíková, p. Radek Prášek. (5)
Usnesení č. 174/15:
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 1003/1 část o výměře 1 200 m2
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 175/15:
Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice ke
stavbě DC 002 020 Benešov nad Ploučnicí, ul. Cihelní x Pod Táborským vrchem –
rekonstrukce vodovodu a kanalizace na parcelách 1345/1, 1373, 1358/3, 1241, 1358/2, 1372
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 176/15:
Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice. (5)
Usnesení č. 177/15:
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy p. S.H. nájemnici bytu č. 11 v objektu
Sokolský vrch čp. 409, Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to od 1.6.2015 do 31.5.2016.
(5)
Usnesení č. 179/15:
Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě č. 13152773 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR. Tímto dodatkem se upravuje termín pro předložení podkladů
k závěrečnému vyhodnocení akce na 30. 11. 2016 a termín ukončení realizace akce na 31. 8.
2015 (v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 25. 3. 2015). (5)
Usnesení č. 185/15:
RaM schválila příspěvek na akce pro Benešov nad Ploučnicí Regionálnímu centru sportu pro
všechny Děčín ve výši 3000 Kč. (5)

RaM po projednání neschválila:
Usnesení č. 184/15:
RaM neschválila snížení nájemného za hudební zkušebnu p. Ondřeji Pacinovi na polovinu –
2,500 Kč ročně. (5 pro)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 173/15:
RaM bere na vědomí plnění usnesení z minulých jednání a u us.č. 124/15 vyzývá pověřeného
ředitele p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí k doplnění údajů dle usnesení 124/15.

Usnesení č. 178/15:
Rada města bere na vědomí materiál odboru SM – seznam bytových jednotek v majetku
města.
Usnesení č. 182/15:
Rada města bere na vědomí informaci o stavu mostu v ul. Sokolovské v Benešově nad
Ploučnicí.
Usnesení č. 186/15:
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j. 23 Cdo 73/2013-136 ve věci
žalobce Benešovská teplárenská společnost s.r.o.

RaM po projednání rozhodla:
Usnesení č. 180/15:
Rada města rozhodla o zadání zakázky „Konzervace plechového korpusu Krista a dřevěného
kříže, výroba a osazení repliky dřevěného kříže a plechového malovaného korpusu v Sousoší
Kalvárie na pozemku p. p. č. 1230/1, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, ul. Zámecká, Benešov nad
Ploučnicí“ BcA. Lukáši Hrindovi, IČO 759 019 51, za cenu 78.348,-Kč včetně 21% DPH. (5)

Usnesení č. 181/15:
RaM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Konzervace plechového korpusu Krista
a dřevěného kříže, výroba a osazení repliky dřevěného kříže a plechového malovaného
korpusu v Sousoší Kalvárie na pozemku p. p. č. 1230/1, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, ul.
Zámecká, Benešov nad Ploučnicí“ s BcA. Lukášem Hrindou, IČO 759 019 51, za cenu 78.348,Kč včetně 21% DPH. (5)

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 183/15:
Rada města ukládá odboru VŽP ve spolupráci s vedením města připravit studii městské
cyklostezky spočívající v trvalém přemostění řeky Ploučnice v ul. Nerudova v Benešově n.Pl.

RaM po projednání vyhlašuje:
Usnesení č. 187/15:
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici ředitele příspěvkové organice
Služby města Benešov nad Ploučnicí. Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na
úřední desce městského úřadu dne 20.05.2015. (4 pro, 1 zdržela se p. Kulíková)

............................................
Filip Ušák
starosta města

........................................................
Mgr. Petra Tojmarová
místostarostka

