Usnesení
z 13. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 19.5.2015 od 14 hodin
v kanceláři starosty města
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 188/15:
Rada města schválila program jednání RaM dne 19.05.2015.(5)
Usnesení č. 189/15:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení:
Provazník. (5)

Mgr. Petra Tojmarová, p. Radek

Usnesení č. 190/15:
Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb optimalizace výdajů klienta
prostřednictvím účasti v e-Aukční síni eCENTRE a dohody o plné moci mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a společností eCENTRE, a.s., Praha 7, Jankovcova 1595/14. Předmětem
smlouvy je udělení souhlasu společnosti eCENTRE k zařazení do e-Aukční síně eCENTRE,
jejímž prostřednictvím bude realizován výběr dodavatele s využitím průzkumu cen na trhu
vybraných komodit (elektrická energie, plyn). Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. (5)
Usnesení č. 191/15:
RaM schválila smlouvu o poskytování služeb optimalizace výdajů klienta prostřednictvím
účasti v e-Aukční síni eCENTRE a dohodu o plné moci mezi městem Benešov nad Ploučnicí a
společností eCENTRE, a.s., Praha 7, Jankovcova 1595/14. (5)
Usnesení č. 196/15:
Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě se společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle na stavbu
“VPI-Benešov ppč.700/2/DC)spín.“ 71010-005595 na pozemcích ve vlastnictví města
Benešova nad Ploučnicí p.č. 700/2 a 1267 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 197/15:
Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrské sítě mezi
Městem Benešov nad Ploučnicí a společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4 – Michle na stavbu VPI-Benešov ppč.700/2/DC)spín.“ 71010-005595 na pozemcích
ve vlastnictví města Benešova nad Ploučnicí p.č. 700/2 a 1267 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
(5)

Usnesení č. 198/15:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska pro vlastníky bytového domu č.p. 380,
Wolkerova ul., Benešov nad Ploučnicí ke stavbě „Částeční zateplení (boční část) a fasáda
domu č.p. 380, Wolkerova ul., Benešov nad Ploučnicí“. (5)
Usnesení č. 201/15:
Rada města schválila příspěvek střeleckému kroužku na uspořádání dvou závodů ve výši
2000 Kč. Použití příspěvku na ceny pro děti. (5)
Usnesení č. 202/15:
Rada města schválila příspěvek Sboru dobrovolných hasičů na oslavu 140. Výročí založení
SDH ve výši 10 000 Kč. (4pro, 1 zdržel - p. Prášek)
Usnesení č. 203/15:
Rada města schválila jednorázovou smlouvu o zajištění vysílání rozhlasové reklamy a
smlouvu o vzájemném poskytování věcného plnění s Radio United Services, s.r.o., Říčanská
(pro 3, 2 proti p. Provazník, p. Kulíková)
Usnesení č. 204/15:
Rada města schválila úhradu smlouvy o zajištění vysílání rozhlasové reklamy a smlouvy o
vzájemném poskytování věcného plnění s Radio United Services, s.r.o., Říčanská 2399/3,
Praha 10 z kap. Správa. (4 pro, 1 proti p. Kulíková)
Usnesení č. 206/15:
Rada města schválila Dodatek č.3 k přiznání smlouvě o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře. (4, 1 zdržela – p. Kulíková)
RaM po projednání neschválila:
Usnesení č. 195/15:
Rada města neschválila záměr prodeje pozemku p.č. 36/3 o výměře 86 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí.
RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 205/15:
Rada města bere na vědomí výzvu k zaplacení částky 147.294,50 Kč. O dalším postupu v této
záležitosti bude rozhodnuto po vyjádření právního zástupce města.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 192/15:
Rada města ukládá jednateli Benešovské teplárenské společnosti a starostovi města připravit
podklady pro zasedání valné hromady Benešovské teplárenské společnosti s.r.o.
RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 193/15:
Rada města doporučuje ZaM schválit koupi pozemku p.č. 119/1 o výměře 50 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Benešov nad Ploučnicí od České republiky – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha za cenu ve výši 10 290,-- Kč. (5)
Usnesení č. 194/15:
Rada města doporučuje ZaM schválit kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 119/1 o
výměře 50 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Česká
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha, Rašínovo
nábřeží 390/42. (5)
RaM po projednání rozhodla:
Usnesení č. 199/15:
Rada města rozhodla o zadání zakázky „Oprava povrchu místních komunikací ul. Boženy
Němcové, Sokolský vrch, Divišova a Nádražní, Benešov nad Ploučnicí“ firmě Skanska a.s.,
Líbalova 1/2348, Praha, IČO: 26271303, za cenu 944.797,60 Kč včetně DPH. (5)
Usnesení č. 200/15:
Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Oprava povrchu místních
komunikací ul. Boženy Němcové, Sokolský vrch, Divišova a Nádražní, Benešov nad Ploučnicí“
s firmou Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha, IČO: 26271303, za cenu 944.797,60 Kč včetně
DPH. (5)

............................................
Filip Ušák
starosta města

........................................................
Mgr. Petra Tojmarová
místostarostka

