USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí
konaného dne 30. 1. 08 od 17:00 ve velké zasedací síni MěÚ

ZaM po projednání s c h v á l i l o:
us. č. 1/2008 - program jednání dne 30. 1. 2008.
us. č. 2/2008 - návrhovou komisi ve složení : Mgr. Tesarčíková, p. Semerádt a Ing. Šuma.
us. č. 3/2008 - ověřovatele zápisu ve složení : p. Neliba , Ing. Moravec.
us. č. 6/2008 - žádost Romana a Marie Bartoňových , bytem Benešov nad Ploučnicí,
Táborský vrch 708 o odkoupení část pozemku p.p.č.172/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro
účely stavby rodinného domku. Předmětná část pozemku bude geodeticky oddělena na
náklady žadatelů a po vyhotovení geometrického plánu a znaleckém ocenění odprodán za
cenu obvyklou stanoveno znaleckým posudkem.
us. č. 7/2008 - žádost Václava Štechmúllera , bytem Benešov nad Ploučnicí,Sídliště 666 o
odkoupení pozemků p.p.č.168/1 o výměře 568 m2 a p.p.č.168/2 o výměře 1106 m2 za
smluvní cenu 50.000,- Kč.
us. č. 9/2008 - odkup 37% obchodního podílu od minoritního společníka BTS s. r. o. za
cenu 6 480 550,- Kč dle znaleckého posudku č. 2004/1-1 ze dne 26. 5. 2004
us. č.12/2008 - návrh usnesení z jednání dne 30.1.2008

ZaM po projednání u k l á d á:
us. č. 11/2008 - vedoucí útvaru VŽP zajistit ve spolupráci s projektovou kanceláří SVIS
umožnění připojení čp. 577, 578, 580, 581 Táb. vrch k hlavnímu kanalizačnímu řádu.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í:
us. č. 4/2008 - plnění ukládajících usnesení z minulého jednání ZaM

us. č. 5/2008 - zprávu o bezpečnosti ve městě přednesenou npor. Zelenickým.
us. č. 8/2008 - zprávu jednatele BTS o současném stavu a budoucím vývoji společnosti
us. č.10/2008 - výroční zprávu o poskytování informací v období roku 2007 Městským
úřadem v Benešově nad Ploučnicí
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