Usnesení
z 5. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 17.03.2010 od 15.00 hodin
v malé zasedací místnost MěÚ Benešov n.Pl.

!!! Upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů !!!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 83/10:
RaM schválila program jednání RaM 17.03.2010 /4/
Usnesení č. 84/10:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Myšíková, Mgr. Tesarčíková /4/.
Usnesení č. 88/10:
RaM schválila hospodářský výsledek SLM za rok 2009 ve výši 142 803,- Kč./4/
Usnesení č. 89/10:
RaM schválila rozdělení výsledku hospodaření Služeb města Benešov nad Ploučnicí,
příspěvkové organizace do fondů. Rezervní fond 80.000 Kč, fond odměn 62.803 Kč./4/
Usnesení č. 91/10:
RaM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytové prostory v objektu č. p.
1, Náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí na základě žádosti České pošty, s.p. Dodatkem
se prodlužuje výpovědní lhůta ze 3 měsíců na 9 měsíců./4/
Usnesení č. 92/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska k instalaci kamerového systému v budově
MěÚ, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí na základě žádosti Policie ČR. Kamera bude
umístěna na chodbě, před vstupními dveřmi vedoucí na OOP, snímat bude část chodby a
vstupní dveře. Náklady spojené s instalací systému uhradí žadatel./4/
Usnesení č. 93/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od Města Benešova nad Ploučnicí jako
vlastníka pozemku p.č. 1230/4 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí s umístěním stavby
připojení na plynovod pro Radku a Vladimíra Klemerovi a Ludmilu a Zdeňka Landovi.
Usnesení č. 94/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od Města Benešova nad Ploučnicí jako
vlastníka pozemku 389/13 v k. ú. Ovesná k návrhu opatření v EVL Dobrná CZ 0423206
na základě žádosti občanského sdružení „Ploučnicí“ (viz příloha). /4/
Usnesení č. 95/10:
RaM schválila začlenění přeplatku Základní školy a Mateřské školy Benešov nad
Ploučnicí za dodávky tepla a teplé vody za rok 2009 v celkové výši 283.236 Kč do
investičního fondu organizace. Prostředky budou použity účelově na opravu střech
školních budov v roce 2010./4/
Usnesení č. 96/10:
RaM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava mostu M-05, ul. Žižkova,
Benešov nad Ploučnicí; Oprava mostu M-06, ul. Palackého, Benešov nad Ploučnicí;
Oprava ulice Alšova, Benešov nad Ploučnicí; oprava ulice Žižkova-Palackého, Benešov
nad Ploučnicí“. Termín plnění se prodlužuje do 30.4.2010./4/
Usnesení č. 100/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 367/P II s Vratislavem
Zívalem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let./4/
Usnesení č. 102/10:

RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 3/L VII s Danielou
Zajtlerovou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let./4/
Usnesení č. 104/10:
RaM schválila bezplatný pronájem tělocvičny na Sokolském vrchu k uspořádání
velikonočního volejbalového turnaje dne 3.4.2010./4/
Usnesení č. 107/10:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 17.03.2010 /4/

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 85/10:
RaM bere na vědomí kontrolu ukládajících úkolů:
Ukládající úkoly :
570/07 - ZS - prezentace podnikatelů - úkol trvalý
525/07 - SLM + právník města - smlouvy s f. Slovanka – trvá
414/08 – VŽP – koncepce zeleně – trvá
372/08 – SM – úkol trvalý
64/09 - ved. SLM – jednání s p. Kačerem - trvá
69/09 – SM + VŽP – stažení konstrukcí ul. Krátká 95 – splněno – viz zápis
37/10 – p. Franclová – technické zajištění humanitární sbírky Diakonie Broumov –
splněno ( proběhlo) 3.3.2010
57/10 – starosta – kotelny – viz zápis - trvá
62/10 – SM – zásady zřizování věcných břemen – splněno – viz zápis
79/10 – SM – výstavba RD - trvá
Usnesení č. 87/10:
RaM bere na vědomí zprávu o činnosti organizace Služby města Benešov nad Ploučnicí
za rok 2009.
Usnesení č. 90/10:
RaM bere na vědomí zprávu finančního výboru včetně zprávy o inventarizaci majetku
města za rok 2009.
Usnesení č. 99/10:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy č. 4/2002 o nájmu hrobového místa č. 199/P I
k 31.3.2010 na základě žádosti Marie Blažkové.
Usnesení č. 101/10:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 3/L VII.

Usnesení č. 103/10:
RaM bere na vědomí žádost šipkařského oddílu o finanční příspěvek na uspořádání
velikonočního turnaje dne 3.4.2010 v pivnici Dřevák.

Usnesení č. 105/10:
RaM bere na vědomí žádost o finanční příspěvek pro Pekařství Bohemia s.r.o. Jablonec
nad Nisou na provozování pojízdné prodejny na Ovesné.

Usnesení č. 106/10:
RaM bere na vědomí žádost o finanční příspěvek Občanskému sdružení STATIM BabyBox pro odložené děti na zřízení babyboxu v Děčíně.

RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 86/10:
RaM doporučila ZaM ke schválení směrnici: Zásady zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo Města Benešova nad Ploučnicí k věcem nemovitým (viz
příloha).
Usnesení č. 97/10:
RaM doporučuje ZaM revokaci usnesení č. 38/2009 ze dne 9.3.2009

Usnesení č. 98/10:
RaM doporučuje ZaM schválit s ohledem na změnu sazeb dle novelizace oceňovacích
předpisů nové reprodukční ceny k ocenění pozemků zjištěných při digitalizaci, dalších
pozemků bezúplatně přijatých, při zjištění inventarizačních přebytcích následovně:
stavební pozemky 57 Kč/m2, zahrada ve funkčním celku se stavebním pozemkem 23
Kč/m2, zemědělská půda k.ú. Benešova nad Ploučnicí 4,80 Kč/m2, zemědělská půda k.ú.
Ovesná 3,20 Kč/m2, ostatní plocha a komunikace 34 Kč/m2, lesní pozemek 5 Kč/m2,
vodní plocha 2,80 Kč/m2.

....................................
Karel Vrbický
starosta města

.......................................
Radek Lekner
místostarosta

