Usnesení
z 8. jednání Rady města Benešov n. Pl. konané dne 04.05.2022 od 12 h
v kanceláři starosty města
Přítomni: dle prezenční listiny - 4, 1 omluven - p. Buchta !Upraveno!

Rada města po projednání schválila:
Usnesení č. 246/22:
Rada města schválila program jednání rady města konané dne 04.05.2022. (4)
Usnesení č. 247/22:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: Bc. Andrea Kulíková, p. Ivan Neliba (4)
Usnesení č. 250/22:
Rada města schválila udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy ve smyslu
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na školní dok 2021/2022 z 15
dětí na 19 dětí. (4)
Usnesení č. 253/22:
Rada města schválila návrh Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společnosti
ELEKTROWIN a.s., IČ 27257843 se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4. (4)
Usnesení č. 254/22:
Rada města schválila Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů pro zajištění zpětného
odběru elektrozařízení od společnosti ELEKTROWIN a.s., IČ 27257843 se sídlem Michelská
300/60, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. (4)
Usnesení č. 255/22:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí jako
vlastníka sousedních pozemků p.č. 40/6, 1237 a 1238 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro
investora stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 624 – Nehtové studio, Dvořákova ul, Benešov
nad Ploučnicí stojící na st.p. 875 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (stavba občanského vybavení)
(4)
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Usnesení č. 259/22:
Rada města schválila vydat souhlasné stanovisko od města Benešov nad Ploučnicí jako
vlastníka sousedního pozemku p.č. 1263/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro investora stavby
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ke stavbě: „DC_Benešov n. Pl., ppč. 678, smyčka kNN, č. IV-124022255 na pozemku p.č. 678 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 260/22:
Rada města schválila cenovou nabídku společnosti DOKOM FINAL s.r.o., Kamenná 2, Děčín
XXXII IČ: 25487230 jako nejvýhodnější a pověřuje starostu Petra Jansu k podpisu dlouhodobé
objednávky. (4)
Usnesení č. 261/22:
Rada města schválila ukončení NS na nebytový prostor o výměře 26,22 m2 se společností
BTS, zastoupené p. Stanislavou Hrstkovou, jednatelkou, se sídlem Benešov nad Ploučnicí,
náměstí Míru 17, uzavřené dne 27.6.2011. (4)
Usnesení č. 263/22:
Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v objektu náměstí Míru čp. 17, Benešov
nad Ploučnicí č. 1 o výměře 26,22 m2 a č. 3 o výměře 22 m2 panu Vlastislavu Hýblovi –
Kamenictví Hýbl, Olšinky 580, Ústí nad Labem. (4)
Usnesení č. 264/22:
Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v objektu náměstí Míru čp. 17, Benešov
nad Ploučnicí č. 2 o výměře 50,37 m2 společnosti BTS, zastoupené p. Stanislavou Hrstkovou,
jednatelkou, se sídlem Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 17, Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 267/22:
Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě č. 518806018 - pojištění majetku města aktualizace pojistné smlouvy k datu výročí pojistné smlouvy o pojištění majetku s Hasičskou
pojišťovnou, a.s. (4)
Usnesení č. 268/22:
Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0500281083 - skupinové pojištění úrazu
členů JSDH - aktualizace počtu pojištěných osob.k č. 2 ke smlouvě č. 518806018 - pojištění
majetku města - aktualizace pojistné smlouvy k datu výročí pojistné smlouvy o pojištění
majetku s Hasičskou pojišťovnou, a.s. (4)
Usnesení 270/22:
Rada města schválila smlouvu o vytvoření autorského díla a jeho užití s panem Petrem
Musilem, Varnsdorfská 233/8, 407 46 Krásná Lípa (poskytnutí oprávnění k výkonu práva
autorského díla). (4)
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Rada města po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 248/22:
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení rady města.
Usnesení č. 249/22:
Rada města bere na vědomí zprávu o čtvrtletním hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Benešov nad Ploučnicí, příspěvkové organizace za první čtvrtletí 2022.ntrolu usnesení
rady města.
Usnesení č. 251/22:
Rada města bere na vědomí čerpání rozpočtu Školní jídelny Benešov nad Ploučnicí,
příspěvkové organizace, Opletalova 673, 407 22 Benešov nad Ploučnicí za období ledenbřezen 2022.
Usnesení č. 252/22:
Rada města bere na vědomí rozbor hospodaření příspěvkové organizace Služby města
Benešov nad Ploučnicí za 1. čtvrtletí 2022.
Usnesení 269/22:
Rada města bere na vědomí uzavření Školní jídelny Benešov nad Ploučnicí, příspěvková
organizace, Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí v období 04.07.2022 -12.8.2022 z důvodu
čerpání řádné dovolené.

Rada města po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 256/22:
Rada města doporučuje ZaM schválit návrh kupní smlouvy jejímž předmětem je prodej
pozemku p.č. 67/2 o výměře 219 m2 (zahrada) v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 257/22:
Rada města doporučuje ZaM schválit prodej pozemku p.č. 67/2 o výměře 219 m2 (zahrada)
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí do SJM paní R.V. a panu M.V., bytem Benešov nad Ploučnicí, za
cenu ve výši 61 500 Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu. (4)
Usnesení č. 258/22:
Rada města doporučuje ZaM neschválit záměr koupě pozemku p.č. 228/1 o výměře 3601
m2 (ostatní plocha- zeleň) za cenu ve výši 1 478 000 Kč a p.č. 228/8 o výměře 552 m2
(ostatní plocha – zeleň) za cenu ve výši 253 000 Kč vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
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Rada města po projednání revokuje:
Usnesení č. 262/22:
Rada města revokuje usnesení č. 658/21 a 659/21 ze dne 15.12.2021.
Usnesení č. 265/22:
Rada města revokuje usnesení č. 167/22 ze dne 22. 3. 2022 „Rada města schválila cenovou
nabídkou na provádění Technologického dozoru a pověřuje starostu města Benešov nad
Ploučnicí pana Petra Jansu k podpisu Dohody o provedení práce“, bez náhrady.

Rada města po projednání pověřuje:
Usnesení č. 266/22:
Rada města pověřuje kompletním výkonem agendy veřejného opatrovnictví města Benešov
nad Ploučnicí sociální pracovnici Bc. Jitku Urgošovou, DiS.

Rada města po projednání ukládá:

Usnesení 271/22:
Rada města ukládá odboru MIŽP zajistit likvidaci nevyužívaného vedení bývalé kabelové
televize ul. Heřmanovská, Tkalcovská, Kamenná, Benešov nad Ploučnicí.

……………………………………………………………..
Petr Jansa

…………………………………………………………….
Bc. Andrea Kulíková

starosta města

místostarostka
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