Usnesení
z 2. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 18.01.2012 od 13.30 hodin
v kanceláři starostky města
!! Upraveno!!!

RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 15/12:
RaM schválila program jednání RaM 18.01.2012 (5)
Usnesení č. 16/12:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Urx. (5)
Usnesení č. 20/12:
RaM schválila obřadní síň zámku v čp. 54 jako oddací místnost pro konání sňatků matričního obvodu
Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 21/12:
RaM schválila jako oddací den každou sobotu v měsíci mimo státem vyhlášený svátek v době od 8 do
14 hodin.(5)
Usnesení č. 22/12:
RaM schválila pronájem NP v přízemí objektu č. p. 1, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí o výměře
20,36 m2. Nájemce – M.M. Děčín 21, cena nájmu a služeb 1 452,- Kč/měsíc. (5)
Usnesení č. 23/12:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska s připojením nového odběrného místa na pozemku
p.p.č. 1449/4 a dále schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro investora ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín s podmínkou, že stavební práce budou
provedeny před úpravou komunikace k Bottari. (5)
Usnesení č. 24/12:
RaM schválila dodatek č. 1 k dokumentu „Zásady zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické
právo města Benešova nad Ploučnicí k věcem nemovitým“. Dodatkem se mění článek IV – Sazebník
úhrad následovně:
Článek IV.
Sazebník úhrad
Stavební pozemky
35,-- Kč/m2
Ostatní plochy a zahrady
25,-- Kč/m2
Ostatní plochy (přev. komunikace)
20,-- Kč/m2
Pozemky v ÚP k zastavění
30,-- Kč/m2
Zemědělské a lesní pozemky
15,-- Kč/m2
Objekty (umísťování konc. zařízení na objekt
1 500,-- Kč
Minimální cena u věc. břemene pro ul. inž. sítí
500,-- Kč
bez ohledu na výměru
Minimální cena za zřízení věc. břemene práva chůze
5 000,-- Kč
a jízdy (5).

Usnesení č. 25/12:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro Českou poštu a. s., náměstí Míru 1, Benešov nad
Ploučnicí ke zbudování schránky pro listovní doručovatelku na p. p. č. 117/1.(5)
Usnesení č. 29/12:
RaM schválila rozpočtové opatření č. 11. (5)
Usnesení č. 30/12:
RaM schválila splátkový kalendář na úhradu pokuty vyměřené stavebním úřadem ve výši 31 000,- Kč
pro p. E. L. Žandov: únor – červen, splátka 5000,- Kč/ měsíc, červenec 6000,-Kč. (5)
Usnesení č. 37/12:
RaM schválila podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace Ploučnické vyhlídky v Benešově nad
Ploučnicí z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje. (5)
Usnesení č. 38/12:
RaM schválila podání žádosti o dotaci na akci Oprava kaplička na Ovesné z Programu na záchranu a
obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje. (5)
Usnesení č. 39/12:
RaM schválila podání žádosti o dotaci na uspořádání akce „Benešovský slunovrat po 20 letech“
z programu Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2012 (5).
Usnesení č. 40/12:
RaM v souvislosti s novelou č. 448/2011 Sb. nařízení vlády č. 564/2006 Sb. RaM schválila úpravu
platu statutární zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí s účinností od 1. 1. 2012. (5)
Usnesení č. 45/12:
RaM schválila prodloužení smlouvy o pronájmu bytu v čp. 409/6, ul. Sokolský vrch p. Šárce
Komendové do 30.6.2012.(5)
Usnesení č. 46/12:
RaM schválila návrh na usnesení z jednání RaM 18.1.2012 (5)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 17/12:
RaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících usnesení.

Usnesení č. 18/12:

RaM bere na vědomí návrh dodatku č. 17 ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních
fondů pro městskou knihovnu v Benešově nad Ploučnicí s tím, že dodatek bude schválen až po
schválení rozpočtu města na rok 2012.
RaM po projednání doporučuj ZaM:
Usnesení č. 19/12:
RaM doporučuje ZaM schválit vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010.
Usnesení č. 26/12:
RaM doporučuje ZaM revokaci usnesení č. 44/2011.
Usnesení č. 27/12:
RaM doporučuje ZaM revokaci usnesení č. 155/2011.
Usnesení č. 28/12:
RaM doporučuje ZaM schválit prodej p.p.č. 108/9 o výměře 210 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(trvalý travní porost). Pozemek byl oddělen GP č. 1006-137/2011 z pozemku p.p.č. 108/5 o výměře
679 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Kupující:
manželé : J. a V. B. Benešov nad Ploučnicí 1/3 do SJM
manželé: L. Mgr. J.Ch., Benešov nad Ploučnicí
1/3 do SJM
K.S. Benešov nad Ploučnicí
1/3
Kupní cena: 9 696,--Kč
Usnesení č. 31/12:
RaM doporučuje ZaM schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi městem Benešov
n. Pl. a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, Opletalova
699.
Usnesení č. 32/12:
RaM doporučuje ZaM schválit Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2012 o stanovení míst, na
kterých mohou být provozovány elektronicky nebo elektronickomechanicky řízené výherní hrací
přístroje nebo podobná zařízení sloužící k provozování sázkových her, včetně interaktivních
videoloterních terminálů (dále jen výherní hrací přístroje).
Usnesení č. 33/12:
RaM doporučuje ZaM úpravu Územního plánu města.
Usnesení č. 34/12:
RaM doporučuje ZaM schválit výroční zprávu o podávání informací

Usnesení č. 35/12:

RaM nedoporučuje ZaM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Heřmanov k zabezpečení provádění
zápisů údajů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Usnesení č. 36/12:
RaM nedoporučuje ZaM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Františkov nad Ploučnicí
k zabezpečení provádění zápisů údajů do základního registru územní identifikace, adres
a nemovitostí.
Usnesení č. 44/12:
RaM doporučuje ZaM schválit původní plán práce ZaM na I. pololetí 2012 předložený na ZaM dne
14.12.2011.

RaM po projednání vyzývá:
Usnesení č. 41/12:
Rada města z důvodu ochrany zdraví občanů vyzývá Ústecký kraj k přijetí opatření směřujících k
omezení silniční nákladní dopravy na silnici č. 262/2, která je majetkem Ústeckého kraje a leží
v katastru města Benešova nad Ploučnicí a to tak, že zákaz průjezdu nákladních vozidel (kamionů)
bude platný v době nočního klidu, tedy od 22:00 hodin do 6:00 hodin. Tento zákaz se nevztahuje na
vozidla hromadné dopravy a hasiče.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 42/12:
Rada města ukládá odb. VŽP projednat s vlastníkem komunikace a dopravním inspektorátem
možnost obnovení zrušených přechodů pro chodce na místech: Děčínská ul. u prodejny Tesco,
Děčínská ul. u Interkovu, Českolipská ul. u splavu.
Usnesení č. 43/12:
Rada města ukládá odb. VŽP projednat se správcem komunikace realizaci omezení rychlosti jízdy
svislým dopravním značením na 30 km/hod. na Českolipské ulici v úseku od železničního přejezdu u
nádraží až ke křižovatce s ulicí Sokolský vrch u bývalé školy.

..........................................
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

……............................................
Karel Vrbický
místostarosta

