USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 17. 6. 2015 od 17:00 hodin v městském kině a dne 30.6.2015 od 16:00
hodin v městském kině
ZaM po projednání s c h v a l u j e :
usn. č. 72/2015 - jako ověřovatele zápisu pana Karla Vrbického a pana Radka Provazníka.
usn. č. 73/2015 - návrhovou a volební komisi ve složení: p. Radek Prášek, p. Radek Lekner,
p. Petr Jansa.
usn. č. 74/2015 - program zasedání v následujícím znění:
1) Zahájení, návrhová komise
2) Návrh na odvolání místostarostky a volených členů rady města
3) Revokace usnesení č. 81/2014
4) Revokace usnesení č. 82/2014
5) Návrh na funkci místostarosty jako neuvolněné funkce
6) Zvoleni budou 2 místostarostové
7) Volba místostarostů a rady města (volba veřejná)
8) Stanovení měsíční odměny pro neuvolněné místostarosty
Následující program dle předloženého návrhu programu.
usn. č. 81/2015 - stanovení měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu tak, aby
souhrnná částka byla 15 000,- Kč.
usn. č. 82/2015 - vynechání (přesunutí na příští jednání ZaM) bodů: Zprávu kontrolního
výboru, Zprávu o činnosti MěÚ a vedení města, Zprávu o činnosti
Benešovské teplárenské společnosti, Zprávu o přípravě Benešovského
slunovratu.
usn. č. 84/2015 - účetní závěrku za rok 2014, a to výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu,
včetně inventurního soupisu.
usn. č. 85/2015 - finanční hospodaření za 1. čtvrtletí 2015.
usn. č. 86/2015 - rozpočtové opatření č. 10, a to použití rezervních prostředků města k úhradě
nákladů právního zastoupení pana Mgr. Milana Špičky.
usn. č. 87/2015 - rozpočtové opatření č. 12, a to použití rezervních prostředků města ve výši
400000,- Kč na spolufinancování akce „Zkvalitnění nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady – Benešov nad Ploučnicí“.
usn. č. 88/2015 - rozpočtové opatření č. 13, a to navýšení kapitoly projektová dokumentace o
částku 865.000,- Kč z rozpočtové rezervy města.
usn. č. 89/2015 - rozpočtové opatření č. 14, a to příjem dotace z Operačního programu
životního prostřední na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“.
usn. č. 90/2015 - rozpočtové opatření č. 15, a to příjem dotací z Euroregionu Labe na akce
realizované v roce 2014 s tím, že přijaté finanční prostředky budou
převedeny do rezervních prostředků města.
usn. č. 91/2015 - projednání bodu ,,Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZŠ (bílá) –
financování.“
usn. č. 92/2015 - použití uvolněných finančních prostředků ve výši 850.000,- Kč na
dofinancování rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZŠ (bílá).
usn. č. 93/2015 - projednání bodu ,,Rozpočtové opatření č. 16 (lesní hospodářství)“.
usn. č. 95/2015 - výmaz předkupního práva na bytovou jednotku č. 1 v domě č.p. 250,
Českolipská ul., Benešov nad Ploučnicí stojící na st. p.č. 382 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí.
usn. č. 96/2015 - uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a O. a D. K., Benešov nad Ploučnicí na bytovou jednotku č. 1
v domě č.p. 250, Českolipská ul., Benešov nad Ploučnicí.

usn. č. 97/2015 - výmaz předkupního práva na bytovou jednotku č. 2 v domě č.p. 494,
Děčínská ul., Benešov nad Ploučnicí stojící na st. p.č. 628 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí.
usn. č. 98/2015 - uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a panem A. P. bytem Benešov nad Ploučnicí, na bytovou jednotku
č. 2 v domě č.p. 494.
usn. č. 99/2015 - koupi pozemku p.č. 119/1 o výměře 50 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí od České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha za cenu ve výši 10 290,- Kč.
usn. č. 100/2015 - kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 119/1 o výměře 50 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Česká
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
Praha, Rašínovo nábřeží 390/42.
usn. č. 104/2015 - plán práce ZaM města Benešov nad Ploučnicí na II. pololetí 2015 dle
přílohy, s doplněním bodů programu (ze ZaM 17.6. a následně 30.6.) na
jednání ZaM 2.9.2015. Jedná se o body: Kontrola usnesení z minulého
zasedání ZaM, Zpráva kontrolního výboru, Zpráva o činnosti MěÚ a
vedení města, Zpráva o činnosti Benešovské teplárenské společnosti,
Rekonstrukce RaM a programové prohlášení RaM, Připomínky k návrhu
zadání územního plánu Bnš n/Pl.
usn. č. 105/2015 - návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
usn. č. 106/2015 - aby p. Tojmarová byla určeným politikem Zdravých měst.
usn. č. 107/2015 - aby p. Tojmarová byla určeným oddávajícím.
usn. č. 108/2015 - zřizovací listinu příspěvkové organizace města Benešov nad Ploučnicí –
Centrum dětí a mládeže s opravou: Článek č.3, bod 2 – odstranění obsahu
v závorce, ve stejném článku bod C přidání zkratky ,,atd.“ za slovo
,,mezinárodní“ a v bodě E zanechání jen ,,spontánní činnosti“ bez přesné
specifikace.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 102/2015 - zprávu o průběhu prací na akci „Restaurování sloupu s P. Marií
Immaculatou na pozemku p.č. 1230/4 v katastrálním území Benešov nad
Ploučnicí, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí, I. etapa“
usn. č. 103/2015 - zprávu o realizaci projektu „Zkvalitnění nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady - Benešov nad Ploučnicí“.

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o :
usn. č. 94/2015 - koupi bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 250, Českolipská ul., Benešov nad
Ploučnicí za cenu ve výši 110 000,- Kč.

ZaM po projednání r e v o k u j e :
usn. č. 76/2015 - usnesení č. 82/2014.

ZaM po projednání o d v o l á v á :
usn. č. 75/2015 - místostarostku Mgr. Petru Tojmarovou a členy rady města p. Radka
Provazníka, p. Andreu Kulíkovou a p. Radka Práška.

ZaM po projednání v o l í :
usn. č. 77/2015 - místostarostou pana Petra Jansu.
usn. č. 78/2015 - členkou rady města paní Andreu Kulíkovou.
usn. č. 79/2015 - členkou rady města paní Mgr. Petru Tojmarovou.
usn. č. 80/2015 - členem rady města pana Pavla Urxe.

ZaM po projednání p r o j e d n a l o :
usn. č. 83/2015 - závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

ZaM po projednání p r o h l a š u j e :
usn. č. 101/2015 - že socha sv. Jana Nepomuckého na katastru obce Františkov nad Ploučnicí,
číslo rejstříku ÚSKP 31326/5-3667, není v evidenci majetku Města
Benešov nad Ploučnicí a Město Benešov nad Ploučnicí nebude usilovat o
vlastnická práva k této nemovité kulturní památce.

…………………………………
Filip Ušák
Starosta města

……………………………………
Petr Jansa
Místostarosta města

