Usnesení
z 8. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 9.5.2012 od 13.30 hodin
v malé zasedací místnosti
UPRAVENO !!! Ochrana osobních údajů

RaM po projednání schválila:

Usnesení č. 175/12:
RaM schválila program jednání RaM 9.5.2012 (4)
Usnesení č.176/12:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Zelený, p. Franclová. (4)
Usnesení č. 178/12:
RaM schválila organizační zajištění Benešovského slunovratu.(4)
Usnesení č. 180/12:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska se stavbou zahradního přístřešku o výměře 12 m2 na
pozemku p.p.č. 854/4 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 181/12:
RaM schválila záměr bezúplatného převodu lesních pozemků p.p.č. 399/1 o výměře 16851 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí a p.p.č. 229/1 o výměře 42 402 m2, p.p.č. 229/5 o výměře 132137 m2 a p.p.č.
229/6 o výměře 309404 m2 vše v k.ú. Františkov nad Ploučnicí (historický majetek obce) od
organizace LESY ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové na základě souhlasného prohlášení o
přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě §2 zákona ČNR č. 172/1991 Sb, o
přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí.
Usnesení č. 182/12:
RaM schválila vyhlášení VŘ na vybudování kanalizačních přípojek z areálu koupaliště a č.p. 560. (4)
Usnesení č. 184/12:
RaM schválila rozpočtové opatření č. 1. (4)
Usnesení č. 186/12:
RaM schválila odpisový plán Školní jídelny Benešov nad Ploučnicí, p.o. na rok 2012. (4)
Usnesení č. 187/12:
RaM schválila rozdělení zisku Školní jídelny Benešov nad Ploučnicí, p.o. ve výši 66 176.23 Kč:
Rezervní fond: 30 176,23 Kč
Fond odměn: 36 000,- Kč. (4)
Usnesení č. 189/12:
RaM schválila Smlouvu o dílo na akci „Klub důchodců, Nerudova 307, Benešov nad Ploučnicí –
výměna oken a dveří“ s firmou Rudolf Braun, Bezručova 94, Děčín IV za cenu 162 678,- Kč. (4)

Usnesení č. 191/12:
RaM schválila přijetí daru pro Základní školu a Mateřskou školu Benešov nad Ploučnicí, p.o. od
Nadace České pojišťovny. Předmětem daru je interaktivní učebnice „Prevence rizikového chování dětí
a mládeže“(4)
Usnesení č. 195/12:
RaM schválila využití finančních prostředků z investičního fondu Služeb města Benešov nad Ploučnicí,
p.o. na opravy strojů a přístrojů ve vlastnictví nebo výpůjčce organizace. (4)
Usnesení č. 196/12:
RaM schválila návrh na usnesení z jednání RaM 9.5.2012 (4)

RaM po projednání neschválila:
Usnesení č. 185/12:
RaM neschválila pokrytí odpisů na rok 2012 pro Školní jídelnu Benešov nad Ploučnicí, p.o.

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 177/12:
RaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících usnesení.
Usnesení č. 179/12:
RaM bere na vědomí program Benešovského slunovratu 2012. (4)
Usnesení č. 188/12:
RaM bere na vědomí stanovení vítěze VŘ na akci „Klub důchodců, Nerudova 307, Benešov nad
Ploučnicí – výměna oken a dveří“, kterým je firma Rudolf Braun, Bezručova 94, Děčín IV za cenu
162 678,- Kč.
Usnesení č. 190/12:
RaM bere na vědomí doporučení hodnotící komise na vítěze VŘ na akci „Rekonstrukce mostu na
místní komunikaci v ul. Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí“. Vybraná firma N + N – konstrukce a
dopravní stavby Litoměřice s.r.o. za částku 3.096.883,20 Kč. O realizaci zakázky bude rozhodnuto po
přidělení nekrácené dotace z Fondu Ústeckého kraje.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 183/12:
RaM ukládá odboru správy majetku vypsat VŘ na akci vybudování kanalizačních přípojek z areálu
koupaliště a č.p. 560.

Usnesení č. 192/12:
RaM ukládá Základní škole a Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí, p.o. převod částky 400 000,- Kč
z rezervního fondu do investičního fondu.
Usnesení č. 193/12:
RaM ukládá Základní škole a Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí., p.o. odvod částky 400 000,- Kč
z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu města. Částka bude využita ke
spolufinancování investiční akce „Zateplení MŠ ". Důvodem odvodu je skutečnost, že investiční
zdroje příspěvkové orgaizace jsou vyšší než je jejich potřeba užití.

Usnesení č. 194/12:
RaM ukládá Službám města Benešov nad Ploučnicí,p.o. převod částky 200 000,- Kč z rezervního
fondu do investičního fondu.
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