Usnesení
z 22. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 16.09.2015 od 13 hodin
v kanceláři starosty města
! Upraveno!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 383/15:
Rada města schválila program jednání RaM dne 16.09.2015.(4, 1 zdržel – p. Urx –
momentálně nepřítomen))
Usnesení č. 384/15:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petra Tojmarová a p. Petr Jansa (4, 1
zdržel – p. Urx – momentálně nepřítomen)
Usnesení č. 386/15:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako
vlastníka sousedních pozemků p.č. 657/2 a p.č. 651/2 v k.ú. Ovesná pro stavebníka paní A. K.,
Kladno ke stavbě „Hospodářských staveb“ na pozemcích p.č. 648, 947 a 645/1 vše v k.ú.
Ovesná. (5)

Usnesení č. 387/15:
Rada města schválila realizaci prodloužení chodníku v Palackého ulici v Benešově nad
Ploučnicí ve spolupráci se Správou a údržbou silnic, p.o. Náklady na tuto stavební úpravu
nepřesáhnou 50.000,- Kč. (5)
Usnesení č. 388/15:
Rada města schválila smlouvu o právu provedení stavby na pozemku p. p. č. 72/3, katastrální
území Benešov nad Ploučnicí, Rekonstrukce mostu na místní komunikaci v ul. Sokolovská,
Benešov nad Ploučnicí s majitelem pozemku, panem M.V. (5)

Usnesení č. 389/15:
Rada města schválila dodatek č. 3 k Organizačnímu řádu MÚ Benešov nad Ploučnicí, kterým
se zřizuje odbor rozvoje a přípravy projektů v oblasti kultury, cestovního ruchu a
komunitního plánování od 01.11.2015. (4 pro, 1 zdržel – p. Urx)

Usnesení č. 392/15:

Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku SCE 36_15 na částku
200.000,- mezi: Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4, IČ: 26721511, zastoupena
ing. Danielem Benešem, MBA, předsedou správní rady a Mgr. Michaelou Žemličkovou, MBA,
místopředsedkyní správní rady a ředitelkou nadace a městem Benešov n/Pl. se sídlem
náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, IČ: 00261181, zastoupené p. Filipem Ušákem,
starostou, na realizování projektu „Ve zdravém těle zdravý duch“ v grantovém řízení
Podpora regionů. (4 pro)

Usnesení č. 393/15:
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč na akci Target Sprint
(zakoupení cen pro účastníky), pořádající střelecký kroužek při ZŠ a MŠ Benešov nad
Ploučnicí. (4 pro)

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 385/15:
Rada města ukládá odb. SM vypracovat dodatek k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a Společností Cayman Travel & Business Consultants, s.r.o. a to
úprava v článku 5 odst. 5.1 – nájemce je povinen zajistit nepřetržitý provoz veřejných WC
v otvírací době. Provoz veřejných WC budou zajišťovat Služby města Benešov nad Ploučnicí,
p.o. Benešov nad Ploučnicí. Termín: do 30.9.2015
Usnesení č. 390/15:
Rada města ukládá tajemníkovi MÚ vyhlásit výběrové řízení na pracovní pozici vedoucího
odboru rozvoje a přípravy projektů v oblasti kultury, cestovního ruchu a komunitního
plánování v souladu s ustanovením § 7/3 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků . (4 pro, 1 zdržel – p. Urx)
Usnesení č. 391/15:
Rada města ukládá tajemníkovi MÚ ve spolupráci se starostou města vypracovat podmínky
výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí odboru rozvoje a přípravy projektů v oblasti
kultury, cestovního ruchu a komunitního plánování do dalšího jednání RaM.

RaM po projednání jmenuje:
Usnesení č. 394/15:
Rada města jmenuje paní Andreu Kulíkovou ředitelkou Centra dětí a mládeže Benešov nad
Ploučnicí, p.o., se sídlem Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, IČ 71294589 do doby

ukončení konkurzního řízení na ředitele této p.o., které bude vyhlášeno v průběhu prosince
2015.

Usnesení č. 395/15:
Rada města jmenuje manažerky pracovních skupin komunitního plánování města Benešov
nad Ploučnicí a to:
PS1 – děti, mládež a rodina, prorodinná politika, senioři – Mgr. Zdeňka Čvančarová
PS2 – zdravotně postižení, mentálně postižení, lidé s duševním onemocněním – Bc. Jana
Dolejšová, DiS.
PS3 – lidé se závislostmi, lidé v přechodné krizi a nouzi, nezaměstnaní, ohrožení sociálním
vyloučením, etnika – Mgr. Petra Tojmarová. (4 pro)

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

.................................................................
Petr Jansa
místostarosta

