Usnesení
z 15. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 27.11.2017 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města - upravené
Přítomni: dle prezenční listiny 4 ( p. Tojmarová – oml.) od 14.50 – 5 přítomných

RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 343/17:
RaM schválila program jednání rady města dne 27.11.2017. (4)
Usnesení č. 344/17:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Urx, p. Petr Jansa. (4)
Usnesení č. 351/17:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí pro investora
stavby K2 Lešení s.r.o., Liberecká 30/17, Děčín II – Nové Město ke změně užívání stávající
budovy a dostavba kanceláří na st.p.č. 1376 a p.č. 373/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí se
zásahem do požárně nebezpečného prostoru do p.č. 373/1. (5)
Usnesení č. 352/17:
RaM schválila návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 734 o výměře 150 m2 v
k.ú. Ovesná. (5)
Usnesení č. 353/17:
RaM schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem Benešov nad Ploučnicí a panem P.m
M. a J. M.Benešov nad Ploučnicí na pronájem pozemku p.č. 734 o výměře 150 m2 v k.ú.
Ovesná (ostatní plocha). (5)
Usnesení č. 355/17:
RaM schválila „Plán inventur na rok 2017“. (5)
Usnesení č. 356/17:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro Českou poštu, s.p. k provedení
technického zhodnocení – umístění klimatizační jednotky, včetně el. rozvodů v pronajatých
nebytových prostorech v čp. 1, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí a to za předpokladu
doložení souhlasů dotčených orgánů. Předpokládané náklady ve výši cca 20.000,- Kč budou
provedeny nájemcem. (5)
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Usnesení č. 366/17:
RaM schválila Nařízení města Benešov nad Ploučnicí č. 1/2017 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území města. (5)
Usnesení č. 368/17:
Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- na provoz Hospice sv. Štěpána, z.s.
v Litoměřicích. (5)
Usnesení č. 369/17:
Rada města schválila návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru, který bude použit na
financování kulturních akcí v roce 2017. Darovací smlouva bude uzavřena mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a společností SPF Group s.r.o. ve výši 10 000,- Kč. (5)

Usnesení č. 370/17:
Rada města schválila příspěvek z rady města ve výši 25 000 Kč pro JSDH Benešov nad
Ploučnicí na nákup dárkových poukázek pro členy výjezdové jednotky. (5)
Usnesení č. 371/17:
Rada města schválila příspěvek z rady města ve výši 14 000 Kč pro z.s. MSK Benešov nad
Ploučnicí na vyplacení finančních odměn pro trenéry mládežnických družstev spolku. ( 4 pro,
1 se zdržela – p. Tojmarová)
Usnesení č. 372/17:
Rada města schválila návrh smlouvy o poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 20
000,-Kč, od obce Malá Veleň, který bude použit do rozpočtu JSDH Benešov n.Pl. (5)
Usnesení č. 373/17:
Rada města schválila předložený návrh změn cen palivového dříví a samovýroby s účinností
od 1.12.2017– viz příloha. (5)
Usnesení č. 374/17:
Rada města schválila vyplacení odměny za práci nad rámec běžné pracovní náplně a aktivní
přístup ke svěřenému úseku:
ředitelce p.o. Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí – Ireně Ivě Kolářové Lacinová ; ředitelce
p.o. Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí Mgr. Dagmar Tesarčíková ;
ředitelce p.o. Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí Bc. Andree Kulíkové ; řediteli
p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí . (4 pro, 1 se zdržela – p. Tojmarová)
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RaM po projednání neschválila:
Usnesení č. 357/17:
RaM neschválila záměr koupě st.p.č. 669 o výměře 111 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
včetně stavby vodojemu a souvisejících jímacích zářezů. (5)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 345/17:
RaM bere na vědomí kontrolu usnesení rady města.
Usnesení č. 354/17:
RaM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 34/2003 ze dne 10.9.2003 uzavřené mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a manželi P. bytem Děčín III a pronájem pozemku p.č. 7 v
k.ú. Ovesná.
Usnesení č. 358/17:
RaM bere na vědomí zprávu o řešení stavu oplocení pozemků p.č. 40/6 a 40/1 ul.
Dvořákova, Benešov nad Ploučnicí.
Usnesení č. 359/17:
RaM bere na vědomí zprávu o stavu a potřebnosti opravy opěrné zdi u č.p. 540 ul. Pod
Táborským vrchem.
Usnesení č. 363/17:
RaM bere na vědomí výsledek voleb do školské rady na období 2017 – 2020:
Pedagogická rada zvolila dne 13. 11. 2017 členy školské rady: Mgr. Miroslavu Šmídovou,
Mgr. Marcelu Jansovou, Mgr. Jakuba Zeleného.
Zákonní zástupci žáků zvolili dne 14. 11. 2017 členy školské rady: p. Romanu Winterovou, p.
Jitku Chlumskou, p. Libora Bzuru.
Usnesení č. 365/17:
RaM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti p.o. Centra dětí a mládeže Benešov nad
Ploučnicí za školní rok 2016/2017.

RaM po projednání:
Usnesení č. 346/17:
RaM nedoporučuje ZaM schválit koupi pozemku p.č. 228/1 o výměře 5322 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí za cenu ve výši 975 000 Kč.
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Usnesení č. 347/17:
RaM nedoporučuje ZaM schválit záměr koupě pozemku p.č. 282/2 část o výměře cca 180
m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 348/17:
RaM doporučuje schválit ZaM podání žádosti na Magistrát města Děčín o změnu využití
pozemku z plochy produkční zemědělské půdy na pozemek určen k bydlení předměstskému.
(5)

Usnesení č. 349/17:
RaM doporučuje ZaM ke schválení návrhu kupní smlouvy mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a panem R.B., Horní Police jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 517/1 o
výměře 19643 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Františkov nad Ploučnicí. (3 pro, 2 se zdrželi – p.
Tojmarová, p. Ušák)
Usnesení č. 350/17:
RaM doporučuje ZaM ke schválení prodej pozemku p.č. 517/1 o výměře 19643 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Františkov nad Ploučnicí panu R.B.Horní Police, za cenu ve výši 300 543 Kč za
předpokladu, že pan B. doloží vlastnictví pozemku st.p.č.112 výpisem z KN. (3 pro, 2 se
zdrželi – p. Tojmarová, p. Ušák)
Usnesení č. 360/17:
RaM projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 11. (5)
Usnesení č. 361/17:
RaM projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12. (5)
Usnesení č. 362/17:
RaM projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2019 – 2020. (5)
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RaM po projednání jmenuje:
Usnesení č. 364/17:
RaM jmenuje jako zřizovatel členy do školské rady při Základní škole a Mateřské škole
Benešov nad Ploučnicí, p.o. na volební období 2017 – 2020 a to: p. Filip Ušák, Bc. Andrea
Kulíková, Mgr. Zdeňka Čvančarová. (3 pro, 2 se zdželi – p. Ušák, p. Tojmatová)

RaM po projednání vyhlašuje:
Usnesení č. 367/17:
Rada města Benešov nad Ploučnicí vyhlašuje v souladu s ustanovením §102 odst. 2,písm.b),
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších novel a doplňků, podle ustanovení §
166 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a doplňků a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, konkursní řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Centra dětí a mládeže, příspěvkové
organizace. Termín odevzdání přihlášek: 28.02.2018 – viz příloha. (5)

Jelikož již nebylo dalších úkolů ani připomínek ukončil starosta města dnešní jednání rady
města.

……………………………………………………………
Filip Ušák
starosta města

…………………………………………………………….
Petr Jansa
místostarosta města

5

