Usnesení
z 16. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 04.11.2009 od 15.00 hodin
v malé zasedací místnost MěÚ Benešov n.Pl.

!!! Upozornění !!! Usnesení bylo upraveno s ohledem na ochranu osobních
údajů uvedených v textu !!!!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 380/09:
RaM schválila program jednání RaM 04.11.2009 /5/
Usnesení č. 381/09:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Myšíková, p. Franclová /5/.
Usnesení č. 387/09:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako
vlastníka pozemku p.p.č. 229/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí k uložení gravitační
kanalizace, kanalizačního výtlaku a ČSOV 6 v rámci stavby „Benešov nad Ploučnicí,
Bezručova – odstranění výusti“ pro Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o.,
Zolova 6, Ústí nad Labem./5/
Usnesení č. 388/09:
RaM schválila záměr pronájmu pozemků p.p.č. 516 v k.ú. Františkov nad Ploučnicí./5/
Usnesení č. 389/09:
RaM schválila záměr pronájmu pozemku p.p.č. 517/1 v k.ú. Františkov nad Ploučnicí./5/
Usnesení č. 391/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 1156/1 část o výměře 50
m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí s Pavlem Prokopem. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s platností od od 1.12.2009./5/
Usnesení č. 392/09:
RaM schválila příspěvek ve výši 5000,- Kč ( z VHP) pro Mgr.Zdeňku Černou –
uspořádání akce „ Rozsvícení vánočního stromu 27.11.2009 „ /5/
Usnesení č. 393/09:
RaM schválila finanční příspěvek ve výši 2000 Kč z výtěžku VHP pro Emila Kačera na
uspořádání taneční zábavy s kapelou U-Style dne 13.11.2009./5/
Usnesení č. 394/09:
RaM schválila finanční příspěvek ( z VHP ) pro družstvo šipkařů ve výši 5000,- na
uspořádání turnaje, /5/
Usnesení č. 395/09:
RaM schválila finanční příspěvek ve výši 15.778,- Kč ( z VHP ) na uspořádání akce
„ Poděkování starosty města „ - kino 18.11.2009 15.778,- Kč z VHP.
Usnesení č. 398/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 157 a 158 s Zuzanou
Koškovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let. /5/
Usnesení č. 399/09:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 108 s Hanou
Hačkuličovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let./5/

Usnesení č. 401/09:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 04.11.2009 /5/

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 382/09:
RaM ukládá právníkovi města předložit radě na jednání 25.11.2009 seznam podaných
trestních oznámení za město Benešov n.Pl.
Usnesení č. 383/09:
RaM ukládá starostovi města prověřit, zda dodatky č. 1 a 2 k mandátní smlouvě s Mgr.
Špičkou byly projednány na jednání ZaM.
Usnesení č. 384/09:
RaM ukládá jednateli Benešovské teplárenské společnosti s.r.o. svolat řádnou valnou
hromadu za přítomnosti notáře JUDr. Makovce s termínem konání valné hromady do
25.11.2009 s následujícím programem:
1) zahájení
2) odměňování jednatele
3) diskuse
4) závěr
Toto usnesení bylo starostou města v souladu se zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
s odvoláním na § 105 pozastaveno a věc byla předložena k rozhodnutí na
nejbližší jednání ZaM obce.
Usnesení č. 400/09:
RaM ukládá starostovi města pozvat na RaM 25.11.2009 ( 16.00) zástupce Respektu
a jednání ohledně pojištění lesů.

RaM po projednání bere na vědomí:

Usnesení č. 385/09:
RaM bere na vědomí kontrolu usnesení RaM.
Ukládající úkoly :
570/07 - ZS - prezentace podnikatelů - úkol trvalý
525/07 - SLM + právník města - smlouvy s f. Slovanka – trvá
414/08 – VŽP – koncepce zeleně – trvá
372/08 – SM – úkol trvalý
419/08 – nyní řeší dle usnesení ZaM kontrolní výbor + FV
64/09 - ved. SLM – jednání s p. Kačerem - trvá
69/09 – SM + VŽP – stažení konstrukcí ul. Krátká 95 – trvá
77/09 – VŽP – stav nedoplatků za odpady – sledovat stav dále
117/09- SM zajistit dle studie Ateliéru Přípeř – RD st.p.č. - trvá
356/09 – starosta – řešení auditu města
359/09 – odb. VŽP – vyhlásit poptávkové řízení – splněno
376/09 – právníkovi města předložit zprávu ve věci likvidace čp. 213, ul. Českolipskátrvá

Usnesení č. 386/09:
RaM bere na vědomí zprávu o činnosti školní jídelny předloženou vedoucí p. Lacinovou
Kolářovou, vedoucí školní jídelny.

Usnesení č. 390/09:
RaM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 1156/1 o výměře
50 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí od paní Jaroslavy Šindelářové ke dni 30.11.2009.

Usnesení č. 396/09:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 34 s Janou
Vrbovou z důvodu úmrtí nájemce.

Usnesení č. 397/09:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 120 s Věrou
Knapovou z důvodu úmrtí nájemce.

....................................
Karel Vrbický
starosta města

.......................................
Radek Lekner
místostarosta

