USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města konaného dne 24. 10. 07
od 17.00 ve velké zasedací síni MěÚ v Benešově nad Pl.

ZaM po projednání s c h v á l i l o :
us.č. 131/2007 - program jednání - vyškrtnutí bodu 3) Zpráva kontrolního výboru + doplnění
bodu 5) Změna pravidel pro prodej bytů a staveb. pozemků.
us.č. 132/2007 - předsedovi kontrolního výboru nechat odsouhlasit zprávu do jednání ZaM
všemi členy výboru, popř. zprávu přepracovat a předložit na dalším řádném zasedání ZaM
us. č. 133/2007 - návrhovou komisi ve složení : p. Myšíková, p. Neliba, p.Semerádt
us. č. 133/A/2007 - ověřovatele záposu ve složení : p. Tojmar a p. Klouček.
us. č. 138/2007 - návrh, aby při prodeji pozemků určených pro zástavbu bylo zrušeno
pravidlo uzavírat smlouvu o smlouvě budoucí a prodej byl
uskutečněn
kupní smlouvou s předkupním
právem za cenu obvyklou.
us. č. 139/2007 - prodej bytu č.454/8 v domě č.p. 454, ul. Českolipská, Benešov nad
Ploučnicí o velikosti 1+1, ploše 51,13 m2, za cenu 164.760 Kč.
us. č. 140/2007 - záměr prodeje části pozemku p.p.č.40, části pozemku p.p.č. 729/1 a části
pozemku p.p.č.730/1 v k.ú. Ovesná.
us. č. 141/2007 - prodej pozemku na výstavbu rodinného domku p.p.č 678 o výměře 1.533
m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí za cenu obvyklou.
us. č. 142/2007 - prodej pozemku na výstavbu rodinného domku p.p.č.676 o výměře 1.736
m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí za cenu obvyklou.
us. č. 143/2007 - odkoupení části pozemku p.p.č.695/17 o výměře 406 m2 za cenu 20 300
Kč.
us. č. 144/2007 - uzavření mandátní smlouvy s paní Ing. Jitkou Licinbergovou na provedení
přezkoumání hospodaření ÚSC Benešov nad Ploučnicí za rok 2007 ve smyslu ustanovení
zákona o obcích, zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), zákona o auditorech a Komoře
auditorů (zákon č. 524/1992 Sb.) a ostatních platných právních předpisů.
us. č. 145/2007 - obecně závaznou vyhlášku č.3/2007 o místních poplatcích, dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2003 ze dne 1.1.2004

us. č. 146/2007 - obecně závaznou vyhlášku č.4/2007, kterou se ruší OZV 6/2005 o
nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na území města Benešov nad
Ploučnicí.
us. č. 147/2007 - návrh rozpočtového opatření č. 12
us. č. 148/2007 - návrh rozpočtového opatření č.13
us. č. 149/2007 - návrh rozpočtového opatření č.14
us. č. 151/2007 - návrh usnesení z jednání dne 24.10. 2007.

ZaM po projednání

d o p o r u č u j e:

us. č. 137/2007 - svým zástupcům ve společnosti BTS s.r.o. iniciovat svolání valné hromady
s programem odvolání jednatele společnosti, zvolit nového jednatele společnosti a na
základě výsledku auditu posoudit novou strukturu společnosti.
termín: do konce listopadu 2007

ZaM po projednání u k l á d á:
us. č. 134/2007 - odb. VŽP doplnit u každé firmy, která se podílela na realizaci rekon. bytů v
SOU projektové náklady, skutečné náklady a případný rozdíl odůvodnit
us. č. 150/2007 - odb. VŽP zkontaktovat spol. RWE ohledně možnosti položení plynovodu
do výkopu kanalizace + zajištění průzkumu zájmu občanů o plynofikaci

ZaM po projednání

b e r e n a v ě d o m í:

us. č. 135/2007 - plnění ukládajících usnesení z minulého jednání ZaM
us. č. 136/2007 - zprávu o činnosti BTS s.r.o.
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