USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 9. 12. 2020 od 17:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání s c h v a l u j e a s c h v á l i l o :
usn. č. 86/2020 - program zasedání v předloženém znění.
usn. č. 87/2020 - jako ověřovatele zápisu pana Emila Kačera a Bc. Andreu Kulíkovou.
usn. č. 88/2020 - návrhovou a volební komisi ve složení: pan Stanislav Zdobinský, pan Ivan
Neliba a pan Filip Ušák.
usn. č. 89/2020 - aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 90/2020 - předložený Komunitní plán péče a rozvoje sociálních a návazných služeb
2020 -2023.
usn. č. 91/2020 - vydání Komunitního plánu péče a rozvoje sociálních a návazných služeb
2020 - 2023 v počtu 50 výtisků.
usn. č. 92/2020 - předložený materiál – Dendrologický průzkum na území města Benešov nad
Ploučnicí.
usn. č. 93/2020 - předložený materiál – Generel bezbariérovosti.
usn. č. 94/2020 - předložený materiál – Pasportizace zeleně.
usn. č. 95/2020 - návrh kupní smlouvy jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 117/42 o
výměře 11 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 96/2020 - prodej pozemku p.č. 117/42 o výměře 11 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
panu Martinovi Dereninovi, bytem Benešov nad Ploučnicí, Děčínská 310 za
cenu ve výši 4 470 Kč a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.
usn. č. 97/2020 - vydání souhlasného stanoviska ke vzniku pracovněprávního vztahu mezi
obcí a členem zastupitelstva obce Benešov nad Ploučnicí panem Františkem
Buchtou, bytem Benešov nad Ploučnicí, Komenského 492, dle §84, odst. 2,
písmeno p) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích.
usn. č. 98/2020 - návrh termínů – 24.2.2021, 21.4.2021, 9.6.2021, 8.9.2021 a 8.12.2021.
usn. č. 99/2020 - vyhrazení si pravomoci rozhodovat v záležitostech o veřejné zakázce na
modernizaci centra volného času v Nerudově ulici (veškeré smluvní a
finanční záležitosti).
usn. č. 100/2020 - rozpočtové opatření č. 5.
usn. č. 101/2020 - rozpočtové opatření č. 6.
usn. č. 102/2020 - rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 2020.
usn. č. 103/2020 - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023.

…………………………………
Pavel Urx
Starosta města

……………………………………
Petr Jansa
Místostarosta města

