Usnesení
z 18. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 22.7.2020 od 13 h
v malé zasedací místnosti MÚ - upraveno
Přítomni: dle prezenční listiny – 4, Bc. Kulíková – omluvena – dětský tábor s CDM
Rada města po projednání schválila:
Usnesení č. 303/20:
Rada města schválila program jednání rady města 22.7.2020. (4)
Usnesení č. 304/20:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Černá, p. Petr Jansa. (4)
Usnesení č. 306/20:
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 172/1 část o výměře 24 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí (trvalý travní porost).(4)
Usnesení č. 310/20:
Rada města schválila návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z programu: „Program 2020 na
podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a
veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a
ostatních složek IZS“ ve výši 300 000 Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH. (4)
Usnesení č. 311/20:
Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, jejímž předmětem je
poskytnutí investiční dotace z programu: „Program 2020 na podporu nové techniky, výstavby
požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS“ ve výši 300
000 Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH. (4)
Usnesení č. 315/20:
Rada města schválila revokaci usnesení č. 490/15 a 491/15 ze dne 14.12.2015. (4)

Usnesení č. 316/20:
Rada města schválila návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 22/2017 jejímž
předmětem je stavba: „DC 002 015 Benešov nad Ploučnic, Nádražní - odstranění výusti DC
49 na pozemcích ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí, a to p.č. 453/1, 543/1, 1257/11,
1257/6 a 453/3 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
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Usnesení č. 317/20:
Rada města schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 22/2017
mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská
1689, Teplice, jejímž předmětem je stavba: „DC 002 015 Benešov nad Ploučnic, Nádražní odstranění výusti DC 49 na pozemcích ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí, a to p.č.
453/1, 543/1, 1257/11, 1257/6 a 453/3 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 318/20:
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě č. 07001961 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky („Podpora výměny kotlů ve městě Benešov nad
Ploučnicí, okres Děčín – C1“) a pověřuje starostu města k jeho podpisu. (4)
Usnesení č. 319/20:
Rada města schválila revokaci usnesení č. 47/16 a 48/16 ze dne 8.2.2016. (4)
Usnesení č. 320/20:
Rada města schválila návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem
je stavba: DC 002 017 Benešov nad Ploučnicí, Opletalova – rekonstrukce kanalizace a
vodovodu na pozemcích ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí, p.č. 103/2, 1239/11,
92/2 st. 404v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. vokaci usnesení č. 47/16 a 48/16 ze dne 8.2.2016.
(4)
Usnesení č. 321/20:
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská
1689, Teplice jejímž předmětem je stavba: DC 002 017 Benešov nad Ploučnicí, Opletalova –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu na pozemcích ve vlastnictví města Benešov nad
Ploučnicí, p.č. 103/2, 1239/11, 92/2 st. 404v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 322/20:
Rada města schválila revokaci usnesení č. 49/16 a 50/16 ze dne 8.2.2016. (4)
Usnesení č. 323/20:
Rada města schválila návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem
je stavba: DC 002 018 Benešov nad Ploučnicí, Tkalcovská – rekonstrukce kanalizace a
vodovodu na pozemcích ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí, p.č. 682/8, 682/25 a
1266/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 324/20:
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská
1689, Teplice jejímž předmětem je stavba: DC 002 018 Benešov nad Ploučnicí, Tkalcovská –

2

rekonstrukce kanalizace a vodovodu na pozemcích ve vlastnictví města Benešov nad
Ploučnicí, p.č. 682/8, 682/25 a 1266/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 325/20:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí jako
vlastníka lesního pozemku p.č. 399/6 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro stavebníky manžele
M., Benešov nad Ploučnicí ke stavbě kůlny na zahradní nářadí o velikosti 25 m2 na p.č. 618/1
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí v ochranném pásmu lesa. (4)
Usnesení č. 326/20:
Rada města schválila návrh Dodatku č. ASA50000200-02 ke smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny, uzavřené formou burzovního obchodu na trhu POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s., s obsahem uvedeným v Závěrkovém listu ze dne 9.8.2019, aukce 587
Město Benešov nad Ploučnicí, jejímž předmětem je rozšíření seznamu OM o nové odběrné
místo v objektu náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, EAN: 85918240040055907. (4)
Usnesení č. 327/20:
Rada města schválila Dodatek č. ASA50000200-02 ke smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny, uzavřené formou burzovního obchodu na trhu POWER EXCHANCE
CENTRAL EUROPE, a.s., s obsahem uvedeným v Závěrkovém listu ze dne 9.8.2019, aukce 587
Město Benešov nad Ploučnicí, mezi Městem Benešov nad Ploučnicí a společností Amper
Markter, a.s., Praha. (4)
Usnesení č. 328/20:
Rada města schválila uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě s provozovatelem ČEZ Distribuce a.s. (3 smlouvy pro byt č.1, byt č.2 a
společné prostory objektu č.p.106 Sokolovská ulice, Benešov nad Ploučnicí s úhradou podílu
na nákladech ve výši 28.200,- Kč a pověřuje starostu města Pavla Urxe k jejich podpisu. (4)
Usnesení č. 331/20:
Rada města schválila návrh ,,Rámcové kupní smlouvy“ od firmy CONILEAF s.r.o. na prodej
dřeva a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. (4)

Rada města po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 305/20:
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení rady města.
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Usnesení č. 307/20:
Rada města bere na vědomí předloženou informaci o podání dotazu občanů z ulice Nádražní
v Benešově nad Ploučnicí.

Rada města po projednání ukládá:
Usnesení č. 308/20:
Rada města ukládá odboru MIŽP aktualizovat nabídku firmy SaM a.s. Děčín na cenovou
úroveň roku 2020. (ul. Nádražní)
Usnesení č. 309/20:
Rada města ukládá odboru MIŽP prověřit majetkové vztahy (stavby na pozemcích města) u
bytových jednotek ul. Nádražní č.p. 362, 363, 364, 365, 344, 345, 346, 347, 354, 355, 356,
357, Benešov nad Ploučnicí.
Usnesení č. 312/20:
Rada města ukládá odboru MIŽP pozvat na jednání rady města investora stavby – optické
sdělovací vedení – f. Strejda. Net k vyjasnění podmínek plánované akce v ul. Českolipská.

Rada města po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 313/20:
Rada města doporučuje ZaM nevyužít předkupní právo pro město Benešov nad Ploučnicí na
bytovou jednotku č. 2 v domě č.p. 458, Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 314/20:
Rada města doporučuje ZaM schválit uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva k
bytové jednotce č. 2 v domě č.p. 458, stojící na st.p.č. 610 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a paní Šárkou Kropáčovou, bytem Benešov nad Ploučnicí,
Wolkerova 601, paní Miroslavou Novákovou, bytem Postoloprty Březno, Březno 86 a paní
Jarmilou Černou, bytem Benešov nad Ploučnicí, Sokolský vrch 409. (4)
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Rada města po projednání rozhodla:
Usnesení č. 329/20:
Rada města rozhodla o nejvhodnějším uchazeči o zakázku „Benešov nad Ploučnicí - Hřiště u
ZŠ – výměna povrchu“ - stavební firmě JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, Slavkov u Brna (IČ:
63489163), za cenu 392.040,- Kč vč. DPH. (4)

Rada města po projednání pověřuje:
Usnesení č. 330/20:
Rada města pověřuje starostu Pavla Urxe k podpisu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
„Benešov nad Ploučnicí - Hřiště u ZŠ – výměna povrchu“ s nejvhodnějším uchazečem, kterým
je stavební firma JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, Slavkov u Brna (IČ: 63489163), za cenu
392.040,- Kč vč. DPH s tím, že smlouva o dílo bude podepsána po zajištění finančních
prostředků. (4)

.........................................................

........................................................

Pavel Urx

Petr Jansa

starosta města

místostarosta
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