Usnesení
z 7. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 11.04.2016 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města
!Upraveno!
Rada města po projednání schválila:
Usnesení č. 155/16:
Rada města schválila pořizování audiozáznamů z jednání rady města. (5)
Usnesení č. 156/16:
Rada města schválila program jednání RaM dne 11.04.2016. (5)
Usnesení č. 157/16:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Urx, p. Petr Jansa (5)
Usnesení č. 159/16:
RaM schválila převod výsledku hospodaření p.o. Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí do
fondů v tomto členění: do rezervního fondu ve výši 214.444,23 Kč, do fondu odměn ve výši
100.000,-- Kč. (5)
Usnesení č. 160/16:
RaM schválila bezplatné užívání kanceláře v II. NP v objektu č.p. 1, náměstí Míru, Benešov
nad Ploučnicí ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek společnosti NJP, z.s., se sídlem Kardinála
Trochty 515/2, 412 01 Litoměřice za účelem bezplatného poskytování služeb občanům města
v oblasti finančního poradenství. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, jeden rok od data
podpisu, z.s. se zavazuje předkládat radě města čtvrtletně výstupy spolku. (5)

Usnesení č. 163/16:
RaM schválila podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 03_15_033, Operační program
Zaměstnanost. (4 pro, 1 se zdržel – p. Urx)

Usnesení č. 164/16:
RaM schválila podání žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 5 Energetické úspory, Specifický
cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie, jejímž předmětem je snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1, náměstí Míru,
Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 165/16:
RaM schválila výjimku ze směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek při
výběru dodavatele služby, jejímž předmětem je manažerské řízení přípravy projektu a podání

žádosti o příspěvek z OPŽP, prioritní osa 5 Energetické úspory, Specifický cíl 5.1 Snížit
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie na
snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí za cenu
ve výši 150 000 Kč bez DPH. (4 pro, 1 zdržel – p. Urx)
Usnesení č. 166/16:
RaM schválila společnost SPF Group, s.r.o., Praha jako dodavatele služby, jejímž předmětem
je manažerské řízení přípravy projektu a podání žádosti o příspěvek z OPŽP, prioritní osa 5
Energetické úspory, Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie na snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1,
náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí za cenu ve výši 150 000 Kč bez DPH. (4 pro, 1 zdržel – p.
Urx)
Usnesení č. 167/16:
RaM schválila podání žádosti o dotaci z IROP, výzva č. 15 – Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. Předmětem žádosti je objekt č.p. 607 a 706,
Cihelní ul., Benešov nad Ploučnicí. Jedná se o rozšíření kapacity MŠ včetně oprava vodovodu
a kanalizace v celém objektu. A to v případě, že bude SFŽP písemně garantováno vyčíslení
zmařené investice v rámci projektu č. 08007943. ( 5 pro)
Usnesení č. 168/16:
RaM schválila výjimku ze směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek při
výběru dodavatele služby, jejímž předmětem je manažerské řízení přípravy projektu a podání
žádosti o příspěvek z IROP, výzva č. 15 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro
sociálně vyloučené lokality ve výši 120 000 Kč bez DPH. (4 pro, 1 zdržel – p. Urx)
Usnesení č. 169/16:
RaM schválila společnost SPF Group, s.r.o., Ústí nad Labem jako dodavatele služby, jejímž
předmětem je manažerské řízení přípravy projektu a podání žádosti o příspěvek z IROP,
výzva č. 15 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality ve výši
120 000 Kč bez DPH. (4 pro, 1 zdržel – p. Urx)
Usnesení č. 170/16:
RaM schválila podání žádosti z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, jejímž předmětem je lesní pozemek
p.č. 1345/1 v
k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4 pro, 1 nepřítomen)
Usnesení č. 171/16:
RaM schválila výjimku ze směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek při
výběru zhotovitele projektové dokumentace včetně kompletní administrace a zpracovatele
žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 8.5.2
Neproduktivní investice v lesích. (4 pro, 1 nepřítomen)

Usnesení č. 172/16:
RaM schválila společnost NOZA s.r.o., Kladno jako zpracovatele projektové dokumentace a
zpracovatele žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích dle cenové nabídky
č. 2016090PN ze dne
11.4.2016 za částku ve výši 175 450 Kč s DPH. (4 pro, 1 nepřítomen)
Usnesení č. 173/16:
RaM schválila výpověď dohodou ke dni 30.4.2016 ke smlouvě uzavřené s p. H.B., Benešov
nad Ploučnicí na nebytový prostor v objektu v Benešov nad Ploučnicí. (4, 1 nepřítomen)

Usnesení č. 174/16:
RaM schválila dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ke dni 30.4.2016
v objektu S.v. Benešov nad Ploučnicí uzavřenou mezi Městem Benešov nad Ploučnicí a p. H.
B., Benešov nad Ploučnicí. (4, 1 nepřítomen)

Usnesení č. 175/16:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí k umístění
zavlažovacího systému do pozemku p.č. 543/1 a p.č. 453/3 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4
pro, 1 nepřítomen)

Usnesení č. 176/16:
RaM schválila výpověď dohodou ke dni 30.4.2016 ke smlouvě uzavřené s manželi K. Benešov
nad Ploučnicí na pronájem služebního bytu v objektu Benešov nad Ploučnicí. (4 pro, 1
nepřítomen)
Usnesení č. 177/16:
RaM schválila výpověď dohodou o ukončení smlouvy o nájmu služebního bytu ke dni
30.4.2016 v objektu N. Benešov nad Ploučnicí s manželi K. (4 pro, 1 nepřítomen)
Usnesení č. 178/16:
RaM schválila uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 14 v objektu Benešov nad
Ploučnicí Benešov nad Ploučnicí, na dobu určitou jednoho roku. (4 pro, 1 nepřítomen)

Usnesení č. 180/16:
RaM schválila dofinancování akce Benešovský slunovrat 2016 z kapitoly Příspěvky z rady
města ve výši 70 000 Kč. (3 pro, 1 zdrž. P. Tojmarová, 1 nepřítomen p. Urx)

RaM schválila žádost o poskytnutí příspěvku Centru pro zdravotně postižené Ústeckého
kraje pro registrovanou sociální službu Odborné sociální poradenství/Osobní asistenční
služba na období od 1.1.2016 do 31.12.2016. (4 se zdrželi – všichni) - Usnesení nepřijato

Rada města po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 158/16:
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání rady města.
Usnesení č. 161/16:
RaM bere na vědomí informaci ředitele p.o. Služby města Benešov n.Pl. o stavu automobilu
pro svoz BRKO.
Usnesení č. 179/16:
RaM bere na vědomí informaci ředitelky p.o. ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí o přerušení
provozu Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí, od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 z organizačních
a technických důvodů.
Rada města po projednání ukládá:
Usnesení č. 162/16:
RaM ukládá řediteli p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí do dalšího jednání rady města
(2.5.2016) předložit zprávu o záruční opravě automobilu pro svoz BRKO.

........................................................
Filip Ušák
starosta města

.................................................................
Petr Jansa
místostarosta

