USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Pl.
konaného dne 19. 3. 08 od 17:00 ve velké zasedací síni MěÚ

ZaM po projednání s c h v á l i l o :
us.č. 13/2008 - program jednání ze zasedání dne 19. 3. 2008
us.č. 14/2008 - návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Semerádt a Ing. Šuma
us.č. 15/2008 - návrhovou komisi ve složení: p. Chour a p. Klouček
us.č. 18/2008 - závěrečný účet města za rok 2007
us.č. 19/2008 - zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
Benešov nad Ploučnicí za rok 2007
us.č. 20/2008 - rozpočet města na rok 2008
us.č. 21/2008 - zprávu o činnosti finančního výboru včetně inventarizace majetku za rok 2007
us.č. 22/2008 - převod majetku města (viz příloha) jako dar Státnímu zámku v Benešově nad
Ploučnicí
us.č. 24/2008 - záměr prodeje pozemku p.p.č.989/4 o výměře 1.436 m2 v k.ú.Benešov nad
Ploučnicí pro účely stavby rodinného domu
us.č. 25/2008 - záměr prodeje pozemku p.p.č.6/1 o výměře 195 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí
us.č. 26/2008 - smlouvu o bezúplatném převodu komunikace p.p.č.1247/1 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí
us.č. 27/2008 - záměr prodeje bytových jednotek č.255/2 v domě č.p.255, ul.Českolipská,
Benešov nad Ploučnicí (byt o velikosti 1+2) a č. 179/4 v domě č.p.179, ul.Boženy Němcové,
Benešov nad Ploučnicí (byt o velikosti 1+1)
us.č. 28/2008 - pověření pro Radu města přerozdělovat výtěžky poukázané na účet města
jako povinný odvod provozovatelů loterií a jiných podobných her. Výtěžek bude používán v
souladu se zákonem č.202/1990 Sb.§4 odst.2 na veřejně prospěšné účely (sociální, zdravotní,
sportovní, ekologický, kulturní, na krytí finančních příspěvků občanským sdružením,
spolkům,zájmovým organizacím
a církvím.)

us.č. 29/2008 - zvýšení měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů v souladu s nařízením
vlády č.79/2008 Sb., ze dne 25.2.2008 s platností od měsíce února 2008
us.č. 31/2008 - návrh usnesení z jednání dne 19.3.2008

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o :
us.č. 23/2008 - návrh pana Ondřeje Džiovalase, bytem Dívčí 151, Česká Kamenice odkoupit
pozemek p.p.č.767 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí za cenu 173.600,- Kč

ZaM po projednání u k l á d á :
us.č. 16/2008 - odb. VŽP zajistit další podrobnosti k možnosti vybudování plynofikace Táb.
vrch, Husova ul., Cihlení atd. - časový harmonogram, součinnost prací s kanalizací, finanční
náklady, reálnost termínu
us.č. 30/2008 - starostovi města pozvat MUDr. Zamykala na červnové jednání zastupitelstva

ZaM po projednání

bere

na vědomí:

us.č. 17/2008 - plnění ukládajících usnesení z minulého jednání ZaM
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