Usnesení
z 15. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 08.09.2010 od 15.00 hodin
v malé zasedací místnost MěÚ Benešov n.Pl.

!! Upravené z důvodu ochrany osobních údajů!!
RaM po projednání schválila:

Usnesení č. 321/10:
RaM schválila program jednání RaM 08.09.2010 doplněný o zprávu o činnosti Služeb
města Benešov n.Pl. /5/
Usnesení č. 322/10:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Myšíková,p. Franclová /5/.
Usnesení č. 325/10:
RaM schválila rozpočtového opatření č. 3 (viz příloha)./5/
Usnesení č. 327/10:
RaM schválila podání žádosti o souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva
z majetku České republiky do vlastnictví obce podle ust. §2a a §2 zákona č. 172/1991Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, vyhotovené podle § 40 odst. 2 písm. a) a odst. 3 vyhlášky
ČÚZK č. 26/2007 Sb., Pozemkovému fondu ČR, odloučené pracoviště Děčín, Sládkova 2,
Děčín 1. Pozemek p.p.č. 830/2 o výměře 175 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí je na KV č. 190 zapsán obci Benešov nad Ploučnicí, jedná se o majetek dle ust. §2
zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí ke dni
24.11.2009.(4 pro, 1 zdržel)
Usnesení č. 329/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s Ústeckým krajem. Předmětem výpůjčky jsou
pozemky, které budou využity pro realizaci projektu „Cyklostezka Ploučnice“ s doplněním čl.
3, odst. 2 (v případě výpovědi bude pozemek uveden do provozuschopného stavu.Výpůjčka
bude bezúplatná./5/
Usnesení č. 330/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o umožnění provedení stavby na pozemku „So 102 –
Benešov nad Ploučnicí - Místo pro přecházení“ na pozemku p.p.č. 1257/6 a 1257/7 (obchvat
města) v k.ú. Benešov nad Ploučnicí s Ústeckým krajem (stavebník). Dílo bude provedeno
v rámci akce „ Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín – SO 102 – Benešov nad Ploučnicí –
Místo pro přecházení./5/
Usnesení č. 332/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing. Richardem Kulíkem na zpracování analýzy
povodní v letech 2009 a 2010.Analýza bude sloužit jako podklad pro aktualizaci povodňového
plánu. /5/
Usnesení č. 333/10:
RaM schválila převod částky 2.748,- Kč z fondu odměn ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí p.o.
do rozpočtu města Benešov nad Ploučnicí. Částka bude účelově využita k dofinancování
projektu „Zlaté české ručičky“./5/
Usnesení č. 334/10:
RaM schválila finanční příspěvek (z RaM) ve výši 10.000,- Kč na kulturní akce. /5/
Usnesení č. 335/10:
RaM schválila finanční příspěvek z VHP ve výši 2271 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů
v Benešově nad Ploučnicí na družební činnost – účast na sportovní soutěži hasičských
družstev v Heidenau dne 11.9.2010./5/
Usnesení č. 337/10:
RaM schválila konání výstavy drobného hospodářského zvířectva ve dnech 23.-25. září 2010
ve výstavním areálu ČSCH v Bezručově ulici./5/

Usnesení č. 339/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od Města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
sousedního pozemku p.p.č. 1249/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro majitele st.p.č. 767
Miroslava Šoltyse k vybudování malé domovní čistírny odpadních vod BIOCLEANER BC-4 pro
bytovou jednotku v objektu skladu na st.p.č. 767 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. /5/
Usnesení č. 340/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od Města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
p.p.č. 1276/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro Pavla Radoměřského k provedení izolace
domu č.p. 297. Dotčený pozemek (chodník) bude uveden do původního stavu. /5/
Usnesení č. 341/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od Města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
p.p.č. 1347/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro Jiřího Moravce k vybudování vodovodní
přípojky pro budoucí výstavbu RD na p.p.č. 1348/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Pozemek
bude uveden do původního stavu./5/
Usnesení č. 342/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od Města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
komunikace na p.p.č. 1260/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro Pavla Maděru k vybudování
kanalizační přípojky. Pozemek bude uveden do původního stavu. /5/
Usnesení č. 343/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od Města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
pozemku p.p.č. 1347/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro Aleše Barcala a paní Danielu
Barcalovou k vybudování kanalizační a vodovodní přípojky a schodiště. Pozemek mimo
schodiště bude uveden do původního stavu./5/
Usnesení č. 344/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od Města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
pozemku p.p.č. 1239/6 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro Petru Hubenou k napojení pozemku
p.č. 255/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí na ul. Děčínskou, silnice II/262. Parametry napojení
budou plnit podmínky § 12 odst. 1,2,3 vyhl. č. 104/1997 Sb. Provedenou úpravou nesmí být
omezena dosavadní funkce chodníku./5/
Usnesení č. 345/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od Města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka
pozemku p.p.č. 1239/6 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro Michala Hubeného a Terezu
Hubenou k napojení pozemku p.č. 255/3 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí na ul. Děčínskou,
silnice II/262. Parametry napojení budou plnit podmínky § 12 odst. 1,2,3 vyhl. č. 104/1997
Sb. Provedenou úpravou nesmí být omezena dosavadní funkce chodníku./5/
Usnesení č. 347/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 117/1 o výměře 9 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí s Michaelou Novákovou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce s účinností od 1.9.2010 za částku 20,- Kč/m2/měsíc s účelem
umístění prodejního stánku./5/
Usnesení č. 348/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o pronájemu pozemku p.p.č. 1348/10 o výměře 160 m2
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí se Zdeňkem Truněčkem za cenu 5,- Kč/m2/rok./5/

Usnesení č. 349/10:
RaM schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 0346-06 na adrese Nádražní 346,
Benešov nad Ploučnicí s Dušanem Kolským na dobu určitou od 1.9.2010 do 28.2.2011. /5/
Usnesení č. 351/10:

RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 216/P II s Antonií Lažánkovou.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností 10 let./5/
Usnesení č. 353/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 303/P II se Zdeňkem
Zahradníkem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností 10 let./5/
Usnesení č. 354/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 364/P II s Bernardem Kudrnou.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností 10 let./5/
Usnesení č. 355/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 79/P I s Květou
Sihelníkovou.Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností 10 let s účinností od
2.11.2010./5/
Usnesení č. 357/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 41 s Marií Marešovou.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností 10 let./5/
Usnesení č. 358/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 145 s Ludvíkem Pilzem.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností 10 let./5/
Usnesení č. 359/10:
RaM schválila uzavření smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 56 s Jitkou
Hájkovou.Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s platností 10 let./5/
Usnesení č. 360/10:
RaM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě N+N Litoměřice ve věci realizace opravy /5/
Usnesení č.361/10:
RaM schválila dohodu mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Benešovskou teplárenskou
společností, s.r.o. o dodávkách tepla pro budovu náměstí Míru čp. 1 do konce roku 2010 s
tím, že pro následující období bude předložena podrobná kalkulace ceny tepla pro tento
objekt./5/
Usnesení č. 362/10:
RaM schválila zpoplatnění kulturních akcí v kulturním zařízení ( kino):
1) výstavy spojené vernisáží 250,00 Kč
2) pouze instalace výstavy – zdarma. /5/

Usnesení č. 364/10:
RaM schválila změnu názvu funkce statutárních zástupce u příspěvkových organizací
(Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí a Služby města Benešov nad Ploučnicí) zřízených
městem Benešov nad Ploučnicí. S účinností od 01.10.2010 se u těchto statutárních
orgánů mění funkce vedoucího na funkci ředitele.
Usnesení č. 365/10:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska města Benešov nad Ploučnicí jako
vlastníka pozemků p.p.č. 282/4 a p.p.č. 1249/1 v k.ú. Benšov nad Ploučnicí pro
Miroslava Šoltyse k umístění vodovodní přípojky pro objekt stojící na st.p.č. 767.
Pozemky budou uvedeny do původního stavu. /5/
Usnesení č. 366/10:
RaM schválila návrh usnesení z jednání RaM 08.09.2010 /5/

RaMpo projednání neschválila:
Usnesení č. 336/10:
RaM neschválila finanční příspěvek (z VHP) na Mikulášskou na rok 2010 pro Zuzanu
Miškovskou.

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 323/10:

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
135/10 – SM, VŽP a SLM – koordinace prací ČOV Nerudova ul. – splněno
209/10 – VŽP – odstranění nefunkčních dřevěných sloupů (bývalé vedení telefonů)- trvá
259/10 – VŽP – jednání s občany Táborský vrch – opěrné zdi - trvá
280/10 – VŽP – připravit návrhy na dotační program ( obnova památek) - trvá
Usnesení 324/10:
RaM bere na vědomí zprávu o činnosti Služeb města Benešov n.Pl.
Usnesení č. 346/10:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy č. 1/2010 o pronájmu pozemku p.p.č. 117/1 o
výměře 9 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí uzavřené s Alenou Bížovou. Smlouva bude
ukončena k 31.8.2010.
Usnesení č. 350/10:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 216/P II s Františkem
Miškovským. Smlouva ukončena na žádost nájemce.
Usnesení č. 352/10:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 303/P II.
Usnesení č. 356/10:
RaM bere na vědomí ukončení smlouvy o nájmu schránky kolumbária č. 10/2008/K s Janou
Svobodovou k 31.8.2010 na žádost nájemce.

RaM po projednání rozhodla:
Usnesení č. 326/10:
RaM rozhodla o vyřazení návrhu usnesení z jednání RaM ( mandátní smlouva o právních
službách).
/3 pro, 2 proti/

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 328/10:

RaM ukládá odboru SM vyvolat jednání s KÚ Ústeckého kraje - změny čl. 3, bod 2 smlouvy o
výpůjčce „ Cyklostezka Ploučnice“. Doplnění čl. 3. odst. 2 – v případě výpovědi bude pozemek
uveden do provozuschopného stavu.
Usnesení č. 331/10:
RaM ukládá odboru VŽP doplnit ke smlouvě AZ CONSULT spol.s.r.o. :
a)platba dle čl. IV. pouze v případě garance realizace stavby dle přílohy smlouvy
b)vyhotovit nákres umístění místa pro přecházení (u restr. Holubárna).
Usnesení č. 338/10:
RaM ukládá VŽP projednat možnost parkovacího místa před vchodem Sídliště 639 pro
držitele průkazky ZTP Ing. Jana Hrdinu.

RaM po projednání pověřuje:
Usnesení č. 363/10
RaM pověřuje Pavlu Klomfarovou k podepisování krátkodobých pronájmů kulturního zařízení
města.

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

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

