Usnesení
z 11. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 15.5. 2013 od 13.30 hodin
v malé zasedací síni MěÚ Benešov n.Pl.
!! UPRAVENO!!

RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 161/13:
RaM schválila program jednání RaM 15.5.2013.(5)
Usnesení č.162/13:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Zelený. (5)
Usnesení č. 165/13.
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro pana J.B. aj.B., Benešov nad Ploučnicí od města
Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka sousedních pozemků a to p.p.č. 782/2, 800/2 a 1273/1 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí ke stavbě „Přístavba dílny k RD v k.ú. Benešov nad Ploučnicí, zastavěná plocha
32,85 m2. (5)
Usnesení č. 166/13:
RaM schválila vyhlášení záměru pronájmu pozemkových parcel:
p.p.č. 236/7 o výměře 1847 m2 TTP
p.p.č.346 o výměře 4563 m2 ostatní plocha
p.p.č. 351/1 o výměře 4168 m2 ostatní plocha
p.p.č. 369 o výměře 132 m2 ostatní plocha
p.p.čř. 389/1 o výměře 1604 m2 TTP
p.p.č. 389/8 o výměře 5466 m2 ostatní plocha
p.p.č. 389/9 o výměře 206 m2 TTP
p.p.č. 389/11 o výměře 6921 m2 TTP
p.p.č. 389/12 o výměře 11320 m2 TTP
p.p.č. 389/13 o výměře 43580 m2 TTP
p.p.č. 389/16 o výměře 630 m2 ostatní plocha
p.p.č. 389/17 o výměře 23 m2 ostatní plocha
p.p.č. 410/2 o výměře 3811 m2 TTP
p.p.č. 502/4 o výměře 20 536 m2 TTP
p.p.č. 511/3 o výměře 4327 m2 ostatní plocha
p.p.č. 737/3 o výměře 797 m2 ostatní plocha
p.p.č. 737/6 o výměře 273 m2 ostatní plocha
p.p.č. 741 o výměře 3195 m2 ostatní plocha
Záměr pronájmu bude zveřejněn včetně mapových podkladů.(5)

Usnesení č. 167/13:
RaM schválila pronájem bytové jednotky č. 11 v objektu Sokolský vrch čp. 409, Benešov nad Ploučnicí
o velikosti 1 + KK paní S.H., bytem Benešov n.Pl. (5)
Usnesení č. 168/13:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro nájemníky bytové jednotky č. 12 v domě č.p. 409,
Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí pana P. H.a H.V. k výměně oken ve výše uvedené bytové
jednotce za plastová. Výměnu oken budou provádět na vlastní náklady. Okna budou v barvě bílé,
stejných rozměrů, dle návrhu. V případě ukončení nájmu nevzniká nájemníkům právo na úhradu
nákladů spojených se stavbou. (5)
Usnesení č. 169/13:
RaM schválila „Smlouvu o právu provést stavbu“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8 zastoupené na základě plné moci společností MARTIA a.s., se sídlem
Ústí nad Labem, Mezní 2854/4 k realizaci stavby :“DC_Benešov n/Pl, ppč.245/21 nové kNN – umístění
kabelového vedení na ppč. 229/1 v kat. území Benešov nad Ploučnicí, č. IV-12-4012013. Rozsah
realizace stavby – vstup na pozemek p.p.č. 229/1, umístění nového kabelového vedení kNN.
Pozemek bude po ukončení stavby uveden do původního stavu. Ve smluvních podmínkách bude
uvedeno, že kabelové vedení kNN bude umístěno tak, aby nedošlo k narušení asfaltového povrchu
vozovky. (5)
Usnesení č. 170/13:
RaM schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 zastoupená na základě plné moci
společností MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4.
Předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy na pozemku ve vlastnictví města p.p.č. 229/1
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí stavba: „DC_Benešov n/Pl, ppč.245/21, nové kNN“, č IV-12-4012013.
Předpokládaný maximální rozsah věcného břemene jsou 2 m2. (5)
Usnesení č. 171/13:
RaM schválila odpisový plán organizace Služby města Benešov nad Ploučnicí, p. o. na rok 2013.(5)
Usnesení č. 172/13:
RaM schválila odpisový plán organizace Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, p. o.
na rok 2013. (5)
Usnesení č. 173/13:
RaM schválila pronájem pozemku 1230/4 část o výměře 8 m2 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí
Nájemce:
R.B. Benešov nad Ploučnicí
Doba nájmu:
15. 5. 2013 – 31. 8. 2013
Účel pronájmu: zřízení předzahrádky pro restauraci TIP Sport bar, náměstí Míru 14,
Benešov nad Ploučnicí
Cena:
20,-- Kč/m2/měsíc. (5)
Usnesení č. 174/13:
RaM schválila pronájem pozemku 1230/4 část o výměře 26,46 m2 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí

Nájemce:
J.B. Benešov nad Ploučnicí
Doba nájmu:
15. 5. 2013 – 31. 8. 2013
Účel pronájmu: zřízení předzahrádky pro Hotel
Cena:
20,-- Kč/m2/měsíc. (5)
Usnesení č. 175/13:
RaM schválila pronájem pozemku 607/2 o výměře 119 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (zahrada)
Nájemce:
Ing. P.H. Benešov nad Ploučnicí
Doba nájmu:
1. 6. 2013
Účel pronájmu: zřízení zahrádky
Cena:
5,-- Kč/m2/rok . (5)
Usnesení č. 176/13:
RaM schválila pronájem pozemku p.p.č. 700/1 část o výměře 608 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(zahrada)
Nájemce:
S.H. Benešov nad Ploučnicí
Doba nájmu:
1. 6. 2013
Účel pronájmu: zřízení zahrádky
Cena:
5,-- Kč/m2/rok . (5)
Usnesení č. 177/13:
RaM schválila příspěvek 5000 Kč pro - Český svaz chovatelů, základní organizace Benešov nad
Ploučnicí, IČ 71223576, zastoupený Luďkem Smejkalem. (5)
Usnesení č. 185/13:
RaM schválila čtyři výtisky knihy Město Benešov nad Ploučnicí za účelem předání organizacím, které
umožnily tisk této knihy formou vložených autorských reprodukcí. (5)
Usnesení č. 188/13:
RaM schválila návrh usnesení z jednání dne 15.5.2013 (5)

RaM po projednání neschválila:
Usnesení č. 164/13:
RaM neschválila záměr prodeje p. p. č. 481/4.
Usnesení č. 178/13:
RaM neschválila pronájem škvárového hřiště městem za podmínek dle nabídky p. Šámala, tj. 15000
Kč/ měsíc nebo odvoz navážky z p.p.č. 547/1.

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 163/13:
RaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících úkolů.

Usnesení č. 179/13:
RaM bere na vědomí žádost o příspěvek 2000 Kč na poskytování sociální služby rané péče pro rodinu
s dětmi s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením.
Usnesení č. 181/13:
RaM bere na vědomí vyjádření Bc. Šohaje k zápisu komise ŽP.
Usnesení č. 184/13:
RaM bere na vědomí informaci o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin, t. j. od 15. 7. do
23. 8. 2013.
Usnesení č. 187/13:
RaM bere na vědomí nabídku firmy eCENTRE.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 180/13:
RaM ukládá ved. HS projednání záležitosti o případném přidělení příspěvku s koordinátorkou centra
pro ranou péči.
Usnesení č. 182/13:
RaM ukládá organizaci Služby města zajistit v intencích čl. III. odst. 1) Zřizovací listiny úklid
prostranství, na kterých byl při kontrole provedené odb. VŽP zjištěn nepořádek a údržbu veřejné
zeleně na parkovišti pod zámkem. T: ihned.
Usnesení č. 183/13.
RaM ukládá odb. VŽP vystavit na základě zápisu z kontroly města ze dne 9. – 10. 5. 2013 objednávky
na drobnou údržbu a opravy veřejných prostranství, kde budou specifikovány požadavky na způsob
provedení prací a termín dokončení prací. Tyto práce provedou Služby města dle čl. III odst. 2)
Zřizovací listiny v rámci své hlavní činnosti. T: ihned.
Usnesení č. 186/13:
RaM ukládá řediteli SLM – předložit zprávu o přípravě a zajištění provozu koupaliště na sezónu 2013.
Usnesení č. 187/13:
RaM ukládá řediteli SLM zajistit neprodleně kompletní úklid parku pod bílou školou včetně umístění
cedule – „Zákaz venčení psů“.
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