Usnesení - upraveno!
z 17. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 05.12.2018 od 13.30 h
v kanceláři starosty města
Přítomni: dle prezenční listiny - 4 (Bc. Kulíková omluvena)

RaM pro projednání schválila:
Usnesení č. 374/18:
Rada města schválila program jednání rady města dne 05.12.2018. (4)
Usnesení č. 375/18:
Rada města schválila návrhovou komise ve složení: Bc. Mgr. Zdeňka Černá, p. Petr Jansa, (4)
Usnesení č. 377/18:
Rada města schválila návrh a uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, p.o., Opletalova
699, Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 378/18:
Rada města schválila návrh a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a MSK Benešov nad Ploučnicí, zapsaný spolek, Sokolský vrch 276,
Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 379/18:
Rada města schválila návrh a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a Služby města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad
Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 380/18:
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy p. M.G., nájemníkovi bytu č. 2 v objektu
Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to od 1.1.2019 do 31.12.2019. (4)
Usnesení č. 381/18:
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy p. P.P., nájemnici bytu č. 1 v objektu
Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to od 1.1.2019 do 30.6.2019. (4)
Usnesení č. 382/18:
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Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy p. J.P. nájemníkovi sl. bytu v objektu ,
Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to od 1.1.2019 do 31.12.2019. (4)
Usnesení č. 383/18:
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy p. L.Ž., nájemnici sl. bytu č. 1 v objektu
Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to od 1.1.2019 do 31.12.2019. (4)
Usnesení č. 384/18:
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy p. Š.K., nájemnici b.j.č. 6 v objektu
Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to do 28.2.2019. (4)
Usnesení č. 387/18:
Rada města schválila Směrnici č. 3/2018 oběh účetních dokladů. (4)
Usnesení č. 390/18:
Rada města schválila, ve smyslu § 108, odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních
zřízeních), ve znění pozdějších změn a doplňků, používání závěsného znaku při občanských
obřadech následujícími zastupiteli města:
Bc. Andrea Kulíková, p. Filip Ušák, Mgr. Jakub Zelený, p. František Buchta, Mgr. Zdeňka
Černá, p. Ivan Neliba, p. Petr Kořan, MUDr. Jiří Slavík, p. Martin Verner, Mgr. Petra
Tojmarová, p. Radek Provazník, Bc. Radek Prášek, p. Emil Kačer. (4)
Usnesení č. 392/18:
Rada města schválila upravený odpisový plán pro rok 2018 p.o. Služby města Benešov nad
Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí dle rozpisu. (4)
Usnesení č. 393/18:
Rada města schválila čerpání fondu odměn ve výši Kč 150.000.- na pokrytí mzdových nákladů
zaměstnanců p. o. Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, Benešov nad
Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 396/18:
Rada města schválila Dohodu o cenovém jednání – cenový dodatek pro období od
01.01.2019 s f. ProEKO Varnsdorf s.r.o.. (4)

Usnesení č. 397/18:
Rada města schválila vyplacení mimořádné odměny Ing. Pavlu Košnarovi, řediteli p.o. Služby
města Benešov nad Ploučnicí se sídlem náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí za mimořádné
činnosti vykonané nad rámec běžné pracovní náplně, za aktivní přístup ke svěřenému úseku
a aktivity směřující ke zvyšování osobnostních kompetencí. Odměna bude vyplacena ze
mzdových prostředků p.o.(4)
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Usnesení č. 398/18:
Rada města schválila vyplacení mimořádné odměny p. Ireně Ivě Lacinové Kolářová, ředitelce
p.o. Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí se sídlem Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí za
mimořádné činnosti vykonané nad rámec běžné pracovní náplně, za aktivní přístup ke
svěřenému úseku a aktivity směřující ke zvyšování osobnostních kompetencí. Odměna bude
vyplacena ze mzdových prostředků p.o. (4)
Usnesení č. 399/18:
Rada města schválila vyplacení mimořádné odměny Bc. Andree Kulíkové, ředitelce p.o.
Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Opletalova 673, Benešov nad
Ploučnicí za mimořádné činnosti vykonané nad rámec běžné pracovní náplně, za aktivní
přístup ke svěřenému úseku a aktivity směřující ke zvyšování osobnostních kompetencí.
Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků p.o. (4)
Usnesení č. 400/18:
Rada města schválila vyplacení mimořádné odměny Mgr. Jakubovi Zelenému řediteli p.o.
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí se sídlem Opletalova 699, Benešov
nad Ploučnicí za mimořádné činnosti vykonané nad rámec běžné pracovní náplně, za aktivní
přístup ke svěřenému úseku a aktivity směřující ke zvyšování osobnostních kompetencí. (4)
Usnesení č. 403/18:
Rada města schválila pravidla vizuální komunikaci města:
znak města bude užíván na oficiálních dokumentech městského úřadu, města, jako
jediný symbol, dále může být znak města využíván všemi příspěvkovými organizacemi města
Benešov n.Pl. a zapsanými spolky – Městský sportovní klub, zs., RC Medvídek z.s. bez
souhlasu rady města a MSK, ostatní užití znaku města pouze se souhlasem rady města
marketingové logo od f. NOESIS může být využíváno dobrovolně pro prezentace při
kulturních a společenských aktivitách
příspěvkové organizace města mohou používat svá loga dle vlastních pravidel. (4)

Usnesení č. 404/18:
Rada města schválila zřízení oficiální facebookové stránky města Benešov nad Ploučnicí
s názvem Město Benešov nad Ploučnicí. Přístupové údaje budou uloženy na odboru HS. (4)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 376/18:
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení rady města.
Usnesení č. 389/18:
Rada města bere na vědomí zprávu o průběhu realizace nového Územního plánu města.
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Usnesení č. 391/18:
Rada města bere na vědomí informaci o projektu Zdravé město a MA 21.
Usnesení č. 394/18:
Rada města bere na vědomí uzavření Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, p.o., Opletalova
673, Benešov nad Ploučnicí a to 3.1. a 4.1.2019 z důvodu vyhlášeného ředitelského volna
v ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí.

Rada města doporučuje ZaM:
Usnesení č. 385/18:
Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření
č. 13. (4)
Usnesení č. 386/18:
Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření
za 3. čtvrtletí 2018. (4)

Rada města po projednání rozhodla:
Usnesení č. 388/18:
Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby se
Severočeskou vodárenskou společností a.s. a pověřuje starostu Pavla Urxe k jejímu podpisu.
(4)

Rada města po projednání uděluje:
Usnesení č. 395/18:
Rada města uděluje, dle čl. 2, odst. 3) obecně závazné vyhlášky č.2/2013, o ochraně nočního
klidu, o regulaci hlučných činností a stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných
kulturních a sportovních podniků, výjimku na pořádání ohňostroje na akci „Mikulášská
nadílka s Krampusáky dne 07.12.2018.
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Rada města po projednání odvolává:
Usnesení č. 401/18:
Rada města odvolává p. Filipa Ušáka jmenovaného jako zástupce zřizovatele ve Školské radě
při Základní škole a Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí, p.o.., Opletalova 699, Benešov
nad Ploučnicí. (4)

Rada města po projednání jmenuje:
Usnesení č. 402/18:
Rada města jmenuje p. Pavla Urxe zástupcem zřizovatele ve Školské radě při Základní škole a
Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí, p.o., Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí. (4)

Pavel Urx, v.r.
starosta města

Petr Jansa, v.r.
místostarosta města
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