USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 25. 3. 2015 od 17:00 hodin v městském kulturním zařízení (kino)
ZaM po projednání s c h v á l i l o :
usn. č. 33/2015 - jako ověřovatele zápisu pana Karla Vrbického a pana Radka Provazníka.
usn. č. 34/2015 - návrhovou a volební komisi ve složení: p. Radek Prášek, p. Radek Lekner,
p. Petr Jansa.
usn. č. 35/2015 - program zasedání v předloženém znění s vyjmutím záležitostí finančního
výboru a souhlasí s projednáním předložených návrhů.
usn. č. 37/2015 - výmaz předkupního práva pro město Benešov nad Ploučnicí na bytovou
jednotku č. 4 v domě č. p. 307, Nerudova ul., Benešov nad Ploučnicí stojící
na st. p. č. 409/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 38/2015 - uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a panem J. J., bytem Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 39/2015 - zařazení materiálu Doplatek za koupi bytové jednotky č. 6 v domě č. p. 346,
Nádražní, Benešov nad Ploučnicí do programu ZaM 25. 3. 2015.
usn. č. 41/2015 - uzavření splátkového kalendáře s panem J. Š., bytem Benešov nad Ploučnicí,
na částku ve výši 2 220,-- Kč po dobu 10 ti měsíců počínaje měsícem duben
2015. V případě neuhrazení jedné měsíční splátky, bude město požadovat
úhradu celé dlužné částky v plné výši. Pokud by dlužná částka v plné výši
nebyla uhrazena, navrhujeme odstoupit od kupní smlouvy.
usn. č. 42/2015 - majetkové vypořádání se společností Povodí Ohře, s.p., Chomutov pozemků
dotčených stavbou „Zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích –
rybí přechod Interkov“ na pozemku p.č.1257/8 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
prodejem nezbytných částí pozemků za cenu dle znaleckého posudku.
usn. č. 43/2015 - rozpočtové opatření č. 3.
usn. č. 44/2015 - rozpočtové opatření č. 4.
usn. č. 45/2015 - rozpočtové opatření č. 5.
usn. č. 46/2015 - rozpočtové opatření č. 6.
usn. č. 47/2015 - Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Služby města
Benešov nad Ploučnicí, rozšiřující činnosti uvedené v Čl. III., bod 1) o
udržovací práce v městských lesích.
usn. č. 48/2015 - rozpočtové opatření č. 7, kterým se navyšuje Službám města, p. o. Benešov
nad Ploučnicí příspěvek na provoz, a to jako účelový příspěvek na výkon
činností v městských lesích ve výši 300 000,- Kč. (§ 3639, položka 5331).
Účelový příspěvek bude hrazen z rozpočtové rezervy města.
usn. č. 49/2015 - zařazení materiálu Rekapitulace a další postup při pořizování nového
Územního plánu (ÚP) Benešov nad Ploučnicí do programu ZaM 25. 3. 2015.
usn. č. 52/2015 - obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání
se stavebním odpadem na území města Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 56/2015 - zařazení materiálu Úprava parkování v ulici Sídliště do programu ZaM
25. 3. 2015.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í:
usn. č. 36/2015 – plnění ukládajících usnesení.
usn. č. 50/2015 - dosavadní postup při pořizování územního plánu Benešov nad Ploučnicí dle
informativní zprávy pořizovatele.
usn. č. 58/2015 - zprávu o činnosti vedení města a městského úřadu.

ZaM po projednání r e v o k u j e:
usn. č. 40/2015 - usnesení č. 32/2015 z 27. 2. 2015.
usn. č. 53/2015 - usnesení č. 73/2014.

ZaM po projednání s o u h l a s í:
usn. č. 51/2015 - s ohledem na lhůtu zahájení pořizování územního plánu, se zahájením
projednávání návrhu zadání nového ÚP samostatně, bez předcházející zprávy o
uplatňování územního plánu, neboť závěr přijatý ve „zprávě“ by vedl rovněž
k závěru – tj. rozhodnutí o pořízení nového územního plánu – pořizovatel
vyhodnotil, že tímto postupem nebude nikdo krácen na svých právech
(věcných i procesních).

ZaM po projednání u k l á d á:
usn. č. 54/2015 - starostovi města projednat s dalšími velkými vlastníky zemědělských
pozemků v katastru Benešova nad Ploučnicí možnosti společného postupu
v záležitosti podání žádosti na provedení pozemkových úprav Pozemkovým
úřadem.
usn. č. 57/2015 - odboru VŽP zajistit změnu dopravního značení v ul. Sídliště, která umožní
kolmé parkování automobilů. Parkoviště budou značena svislým dopravním
značením. Vyhrazená parkovací místa budou označena i vodorovným
značením.

ZaM po projednání p o v ě ř u j e:
usn. č. 55/2015 - starostu jednáním s Pozemkovým úřadem o provedení možných
pozemkových úprav v katastru Benešova nad Ploučnicí.

…………………………………
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