USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 12. 2. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání s c h v á l i l o :
usn. č. 1/2014 - návrhovou komisi ve složení: p. Andrea Kulíková, p. Jan Polanský, p. Ota
Dračka.
usn. č. 2/2014 - ověřovatele zápisu: p. Filip Ušák, p. Josef Klouček.
usn. č. 3/2014 - program jednání.
usn. č. 5/2014 - počet členů výboru pro rozvoj 7.
usn. č. 8/2014 - vyjmutí částky 50,000 Kč z kolonky projekty odboru VŽP /jedná se o
schválenou částku 500 000 Kč a její ponížení na 450 000Kč/ a její přidělení
jako navýšení dotace Rodinnému centru Medvídek.
usn. č. 9/2014 - rozpočet města na rok 2014 s úpravou v části Financování, vratka části dotace
volby do Parlamentu ČR se na základě vyúčtování s krajským úřadem se
mění z 14 492 Kč na 16 710 Kč, s úpravou v části Přijaté dotace se mění
dotace na výkon státní správy ve výši 3 847 900 Kč na částku 3 832 400 Kč,
na základě oznámení z krajského úřadu o závazných ukazatelích přidělených
ze státního rozpočtu, o rozdíl ve výši 15 500 Kč bude ponížen rozpočet
kapitoly hospodářská správa, s úpravou v části neinvestičních výdajů
v kapitole místní komunikace, ponížení o částku 70 000 Kč, která bude
využita k nákupu nového veřejného osvětlení a o částku 50 000 Kč, o kterou
bude ponížen rozpočet VŽP v oblasti projektů a navýšena částka příspěvků
pro RC Medvídek.
usn. č. 10/2014 - rozpočtový výhled na roky 2015 – 2016.
usn. č. 12/2014 - smlouvu o úvěru č. 10109/14/LCD, úvěr ve výši 6 mil. Kč na dofinancování
akce „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov
nad Ploučnicí“ a pověřuje starostku města k podpisu úvěrové smlouvy.
usn. č. 13/2014 - zahrnutí města Benešova nad Ploučnicí do územní působnosti místního
partnerství MAS Labské skály a s přípravou SCLLD – Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2014 - 2020.
usn. č. 16/2014 - usnesení z jednání dne 12. 2. 2014.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 4/2014 - doporučující návrh výboru pro rozvojové a investiční priority města
(revitalizace koupaliště) s tím, že o záměru bude rozhodnuto po seznámení se
s přípravnou dokumentací (autor Ing. Kulík).
usn. č. 6/2014 - rezignace z výboru pro rozvoj – p. Dračka, p. Polanský, p. Zelený.
usn. č. 7/2014 - zprávu výboru pro rozvojové a investiční priority města.
usn. č. 11/2014 - informace o průběhu dotačního řízení a doporučuje RaM jednat o dodatku č.
2.
usn. č. 14/2014 - žádost o doporučení vhodných kandidátů do funkce přísedících Krajského
soudu v Ústí nad Labem.
usn. č. 15/2014 - výroční zprávu o poskytování informací v roce 2013.
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