Usnesení
z 16. jednání Rady města Benešov n. Pl. konané dne 06.10.2021 od 13 h
v kanceláři starosty města
Přítomni: dle prezenční listiny – 5

Upraveno !

Rada města po projednání schválila:

Usnesení č. 472/21:
Rada města schválila program jednání rady města konané dne 06.10.2021. (5)

Usnesení č. 473/21:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: Bc. Andrea Kulíková, p. Ivan Neliba. (5)

Usnesení č. 474/21:
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na b.j.č. 5 Benešov nad Ploučnicí s p. E. M.
bytem Benešov nad Ploučnicí, na dobu určitou jednoho roku. (5)
Usnesení č. 475/21:
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 628 část o výměře 255 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 477/21:
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 921 o výměře 32 366 m2 a p.č. 926 o
výměře 29563 m2 v k.ú. Ovesná. (5)
Usnesení č. 479/21:
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 87/4 o výměře 707 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí. (5)

Usnesení č. 480/21:
Rada města schválila cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci, administraci projektu
a organizaci výběrového řízení z programu SFDI na projekt „Chodník Českolipská“ a pověřuje
starostu města Petra Jansu podpisem objednávky na uvedené práce. (5)
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Usnesení č. 481/21:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí pro
stavebníky N. K. H. a L.T.T. Benešov nad Ploučnicí k akci: Rekonstrukce přípojky kanalizace
náměstí Míru 43, Benešov nad Ploučnicí na pozemku p.č. 50/2 a p.č. 1239/14 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí za podmínek schválených radou města dne 14.7.2021 pod č. usn. 381/21 a za
podmínky stanovení přesného termínu realizace (zahájení, ukončení akce). (5)
Usnesení č. 483/21:
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 700/1 o výměře 334 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (5)

Usnesení č. 484/21:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí pro
investora stavby společnost JAW.cz s.r.o., U Zimoviště 3089/9, Praha ke stavbě: Bílá místa
Děčínsko – Ovesná“ na pozemcích ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí, a to pozemky
v k.ú. Ovesná 731, 788, 829, 934, 110/1, 695/10, 730/2, 737/1, 775/6 a pozemky v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí 120, 1248, 101/2, 117/33, 118/3, 1424, 102/1, 118/8, 117/1, 117/6,
1239/11, 1239/9, 1249/1, 160/1, 160/7, 228/2, 282/10, 282/11, 282/3, 282/4, 95/1 za
podmínek schválených radou města dne 14.7.2021 pod č. usn. 381/21. (5)
Usnesení č. 485/21:
Rada města schválila návrh a uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a společností JAW.cz s.r.o., U Zimoviště 3089/9, Praha jejímž
předmětem je stavba: „Bílá místa Děčínsko – Ovesná“ na pozemcích v k.ú. Ovesná: 731, 788,
829, 934, 110/1, 695/10, 730/2, 737/1, 775/6 a pozemky v k.ú. Benešov nad Ploučnicí: 120,
1248, 101/2, 117/33, 118/3, 1424, 102/1, 118/8, 117/1, 117/6, 1239/11, 1239/9, 1249/1,
160/1, 160/7, 228/2, 282/10, 282/11, 282/3, 282/4, 95/1 a pověřuje starostu k jejímu
podpisu. (5)
Usnesení č. 486/21:
Rada města schválila výjimku ze směrnice č. 7/2021, o zadávání veřejných zakázek na akci:
„Kácení dřevin na lesním pozemku – 1345/1 a 782/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí“. (5)
Usnesení č. 487/21:
Rada města schválila cenovou nabídku na provedení kácení dřevin v rámci zakázky „Kácení
dřevin na lesním pozemku – 1345/1 a 782/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí“ a návrh Smlouvy o
dílo s J.V. (IČ:74508938) v rámci zakázky „Kácení dřevin na lesním pozemku – 1345/1 a 782/2
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí“. (5)

Usnesení č. 488/21:
Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo s J.V. (IČ:74508938) na provedení kácení dřevin
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v rámci zakázky „Kácení dřevin na lesním pozemku – 1345/1 a 782/2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí“ za cenu 220.000,00 Kč vč. DPH a zároveň pověřuje starostu města k podpisu
Smlouvy o dílo. (5)

Usnesení č. 489/21:
Rada města schválila udělení výjimky z Článku VIII OS 07/21(Zásady a postupy při zadávání
veřejných zakázek), pro realizaci opravy povrchu chodníku v ulici Táborský vrch v Benešově
nad Ploučnicí. (4, 1 se zdržel -p. Neliba)
Usnesení č. 490/21:
Rada města schválila cenovou nabídku na provedení realizace opravy povrchu chodníku v
ulici Táborský vrch v Benešově nad Ploučnicí a návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavební
firma Bardzák s.r.o. (IČ:28745001), Sokolovská 114, Benešov nad Ploučnicí.(4 , 1 se zdržel – p.
Neliba)
Usnesení č. 491/21:
Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Stavební firma Bardzák
(IČ:28745001), Sokolovská 114, Benešov nad Ploučnicí na provedení stavby „Oprava povrchu
chodníku v ulici Táborský vrch v Benešově nad Ploučnicí“ za cenu 1 001 327,03 Kč vč. DPH, a
zároveň pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o dílo. (4, 1 se zdržel – p. Neliba)
Usnesení č. 492/21:
Rada města schválila bezplatný pronájem městského kulturního zařízení na pořádání akce
Zavíračka Enduro 2021 (pořadatel Milan Myšík), termín konání 23.10.2021 s tím, že bude na
akci zajištěna pořadatelem prezentace města Benešov nad Ploučnicí (znak města při
propagaci akce). (5)
Usnesení č. 493/21:
Rada města schválila udělení výjimky z OS 07/21(Zásady a postupy při zadávání veřejných
zakázek) – pořízení dodávky Peugeot Boxer 2,2 HDi s valníkem, včetně úpravy na sklápěcí
nákladní vozidlo bez výběrového řízení (Služby města Benešov n.Pl., p.o.) (5)
Usnesení č. 494/21:
Rada města schválila pořízení dodávky Peugeot Boxer 2,2 HDi s valníkem, včetně úpravy na
sklápěcí nákladní vozidlo z fondu investic p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí, náměstí
Míru 1, Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 495/21:
Rada města schválila udělení plné moci starostce obce Dolní Podluží, Ing. Adéle Macháčkové
k zastupování města Benešov nad Ploučnicí na sněmu SMO ve dnech 21.10. a 22.10.2021. (5)
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Rada města po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 476/21:
Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 5/2013 na pronájem pozemků v
k.ú. Ovesná.
Usnesení č. 478/21:
Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 2/2020 na pronájem pozemku p.č.
87/4 o výměře 707 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Usnesení č. 482/21:
Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 8/2010.

Rada města po projednání ukládá:
Usnesení č. 496/21:
Rada města ukládá odboru MIŽP prověřit novou dotaci na domovní čistírny odpadních vod
včetně návrhu na možnosti administrace pro občany města.

Rada města po projednání volí:
Usnesení č. 497/21:
Rada města volí pana Františka Buchta jako náhradníka do výběrové komise.
Usnesení č. 499/21:
Rada města volí členy Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti: Bc. Andrea Kulíková,
Ing. Tomáš Reichelt, Mgr. Lukáš Herich, DiS., npor. Štefan Baldinus, npor. Václav Knespl, p.
Jan Svatoš, Mgr. Zdeňka Čvančarová.

Usnesení č. 501/21:
Rada města volí členy Povodňové komise: Bc. Andrea Kulíková - místostarostka, Ing. Tomáš
Reichelt - tajemník MěÚ, p. František Buchta – velitel JSDH, p. Jan Svatoš – velitel MěP, Ing.
Pavel Košnar – ředitel p.o. SLM, Ing. Richard Kulík - projektant, p. Lenka Nerglová – f.
Interkov, Ing. Petr Strnad – vedoucí odboru MIŽP.

Usnesení č. 502/21:
Rada města volí místopředsedou Komise rady - pracovní skupina regenerace městské
památkové zóny Benešov nad Ploučnicí p. Petra Jansu.
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Rada města po projednání jmenuje:
Usnesení č. 498/21:
Rada města jmenuje pana Petra Jansu předsedou Komise pro prevenci kriminality a
bezpečnosti.

Usnesení č. 500/21:
Rada města jmenuje pana Petra Jansu předsedou Povodňové komise.

……………………………………………………………..
Petr Jansa

…………………………………………………………….
Bc. Andrea Kulíková

starosta města

místostarostka města
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