USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 11. 12. 2013 od 17:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání s c h v á l i l o :
usn. č. 106/2013 - návrhovou komisi ve složení: p. Zděnka Myšíková, p. Filip Ušák, p. Ota
Dračka.
usn. č. 107/2013 - ověřovatele zápisu: p. Jiří Zelený, p. Josef Klouček.
usn. č. 108/2013 - program jednání.
usn. č. 109/2013 - vyčlenit 500.000,- Kč v rozpočtu roku 2014 na vypracování projektových
dokumentací pro revitalizaci městských sportovních areálů, kde základem
by byla studie zpracovaná Ing. arch. Drdáckým, a na vypracování
projektové dokumentace revitalizace městského koupaliště. Prioritou je
velké hřiště u základní školy, na druhém místě městské koupaliště.
usn. č. 113/2013 - plán práce na první pololetí 2014, termíny jednání: 12. 2., 2. 4., 11. 6.
usn. č. 114/2013 - rozpočtové provizorium na období leden, únor 2014.
usn. č. 115/2013 - rozpočtové opatření č. 10.
usn. č. 117/2013 - vyjmutí nebytového prostoru v č.p. 106, ul. Sokolovská, Benešov n. Pl.
z prodeje.
usn. č. 118/2013 - realizaci přebudování nebytového prostoru v č.p. 106, ul. Sokolovská,
Benešov n. Pl. na bezbariérové bydlení. Práce budou realizovány
prostřednictvím Služeb města, p. o.
usn. č. 119/2013 - rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2014.
usn. č. 120/2013 - realizaci stavebních úprav objektu Nerudova č. 307, část C na 8 bytů
seniorského bydlení prostřednictvím příspěvkové organizace Služby města.
(SLM)
usn. č. 121/2013 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství, uzavřené mezi Ústeckým krajem a
městem Benešov nad Ploučnicí, jejímž předmětem je zajištění přípravy a
realizace projektu Cyklostezka Ploučnice. Dodatkem se smlouva
prodlužuje do 31. 12. 2019.
usn. č. 125/2013 - výzvu: Město Benešov nad Ploučnicí vyzývá Ústecký kraj, aby v zájmu
zajištění bezpečnosti uživatelů cyklostezky číslo 15 Ploučnice neprodleně
řešil rizikovou část této cyklostezky na silnici 262/II odkloněním
cyklostezky z této frekventované komunikace.
usn. č. 126/2013 - poskytnutí prostředků z rozpočtu města na obnovu památkového objektu č.
p. 398, ul. Palackého, ve výši 10% z celkových výdajů, nejvýše však
10.000,- Kč. Prostředky budou poskytnuty pouze v případě, že akce obnovy
bude podpořena z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014.
usn. č. 127/2013 - návrh usnesení z dnešního jednání.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 111/2013 - informaci o plnění usnesení z minulého jednání ZaM.
usn. č. 112/2013 - zprávu výboru pro rozvojové a investiční priority města.
usn. č. 116/2013 - rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 2013.
usn. č. 122/2013 - zprávu o činnosti obchodní společnosti Benešovská teplárenská společnost
s. r. o.
usn. č. 123/2013 - informace o rekonstrukci mostu na místní komunikaci, vymáhání
pohledávek za odpad, zjednosměrnění sídliště.

usn. č. 124/2013 - materiály související s vyhláškou 2/2012 s tím, že v této záležitosti již bylo
negativně rozhodnuto.

ZaM po projednání z v o l i l o :
usn. č. 110/2013 - místopředsedou KV pana Jana Polanského.

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

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

