USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 2. 4. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání s c h v á l i l o :
usn. č. 17/2014 - návrhovou komisi ve složení: p. Hana Franclová, p. Zděnka Myšíková, p.
Pavel Urx.
usn. č. 18/2014 - ověřovatele zápisu: p. Ota Dračka, p. Jiří Zelený.
usn. č. 19/2014 - program jednání.
usn. č. 20/2014 - zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření
účetní závěrky ÚSC - Benešov n. Pl.
usn. č. 21/2014 - účetní závěrku za rok 2013, kterou tvoří výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a
ztráty, Příloha k účetní závěrce.
usn. č. 22/2014 - závěrečný účet města za rok 2013.
usn. č. 25/2014 - částečné zpětvzetí určovací žaloby na pozemky dotčené cyklostezkou
Ploučnice, uvedené v příloze.
usn. č. 26/2014 - provedení rozpočtového opatření č. 1, které spočívá v přesunutí částky 400
tis. Kč z investiční akce Dopravní řešení – parkování Opletalova do položky
Ostatní komunikace – chodníky, stezky, parkoviště. Tyto prostředky budou
využity na opravu chodníku v ul. Nádražní.
usn. č. 27/2014 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v
obci Dobrná. Tímto dodatkem se ruší odst. 2. 2. čl. II předmětné smlouvy.
Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
usn. č. 28/2014 - podání žádosti o dotaci na pořízení nové požární techniky pro JSDH
Benešov nad Ploučnicí z dotačního programu GŘ HZS ČR. Vlastní podíl
bude dofinancován z rozpočtu města na rok 2015, částka 750 tis., určená
k nákupu požární techniky v letošním rozpočtu bude vázána v účelové
rezervě k dofinancování vlastního podílu v r. 2015.
usn. č. 30/2014 - částečné zpětvzetí žaloby proti žalovanému č. 1 obci Františkov n. Pl. a
žalovanému č. 2 P. V., bytem Děčín , ve věci určení vlastnictví k p. p. č.
388, 393, 394/1, vše v k. ú. Františkov nad Ploučnicí z důvodu uplatnění
námitky vydržení.
usn. č. 32/2014 - návrh usnesení z jednání dne 2. 4. 2014.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 23/2014 - zprávu finančního výboru včetně inventarizace majetku za rok 2013.
usn. č. 24/2014 - zprávu výboru pro rozvojové a investiční priority města.
usn. č. 29/2014 - informace o stavu přípravy akce Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ,
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí.

ZaM po projednání p o v ě ř u j e :
usn. č. 31/2014 - p. O. Dračku jednáním ve věci zapojení města BN do celostátní akce
Ukliďme Česko, která proběhne ve dnech 16. – 17.5.2014.

…………………………………
Mgr. Dagmar Tesarčíková
Starostka města

……………………………………
Karel Vrbický
Místostarosta města

