USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí
konaného dne 20. 6. 07 od 17:00 hod. ve velké zasedací síni
MěÚ

ZaM po projednání s c h v á l i l o :
us.č. 66/2007 - program zasedání dne 20. 6. 2007
us.č. 67/2007 - návrhovou komisi ve složení : Mgr. Tesarčíková, p. Neliba a p. Chour
us.č. 68/2007 - ověřovatele zápisu ve složení : Ing. Mádle a p. Semerádt.
us.č. 69/2007 - zpracovaný harmonogram s podmínkami pro vyhlášení poptávkového řízení
na Sběr TKO v Benešově nad Pl. na rok 2008.

us.č. 74/2007 - plán práce ZaM na II. pololetí 2007.
us.č. 78/2007 - odpis pohledávky ve výši 300 000,-Kč za zbytek dohodnuté kupní ceny
z převodu vlastnictví domu čp.187 se stavební parcelou č.264/2 o výměře 775 m2 z majetku
obce. Soudním rozhodnutím ze dne 8.března 1994 byl tento nárok zamítnut a rozhodnutí
nabylo právní moci 22.4.1994.
us.č. 80/2007 - prodej st.p.č.806 v k.ú.Benešov nad Ploučnicí o výměře 21m2 a nově vzniklé
p.p.č.700/3 v k.ú.Benešov nad Ploučnicí o výměře 12m2 za kupní
cenu
3.399,- Kč manželům Monice a Tadeusi Kleinovým, bytem
Benešov nad Ploučnicí, Českolipská 454.
us.č. 81/2007 - zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes p.p.č. 36/1 a 36/3 pro
manž. Matouškovy, bytem Sokolovská 410, Benešov nad Pl.
us.č. 82/2007 - prodej rozestavěné bytové jednotky č.3A v č.p.279 ulice Nerudova,
Benešov nad Ploučnicí o velikosti 1+1 za kupní cenu 109.312,-Kč Miroslavu Moudrému,
bytem Dolní Habartice 167.

us.č. 83/2007 - prodej rozestavěné bytové jednotky 5B v č.p.307 ulice Nerudova Benešov
nad Ploučnicí, o velikosti 1+1 za kupní cenu 134.551,-Kč Arnoštovi Vyčítalovi, bytem
Benešov nad Ploučnicí, Sokolský vrch 409.
us.č. 84/2007 - prodej rozestavěné bytové jednotky 6A v č.p.279 ulice Nerudova Benešov
nad Ploučnicí za kupní cenu 158.128,-Kč Pavlovi Krumpolcovi bytem Benešov nad
Ploučnicí, Českolipská 202
us.č. 85/2007 - žádost Heleny Šillerové, bytem Benešov nad Ploučnicí, Vilová 548 o možnost
prodloužení podpisu smlouvy na odkoupení bytových jednotek č.8B a 9B do konce roku
2007.
us.č. 87/2007 - prodej domu č.p.353 se st.p.č.327 v k.ú.Benešov nad Ploučnicí, Husova 353
Romanu Horvátovi bytem Benešov nad Ploučnicí, Husova 353 za kupní cenu 250.932,-Kč.
us.č. 90/2007 - návrh rozpočtového opatření č.2
us.č. 91/2007 - návrh rozpočtového opatření č.3
us.č. 92/2007 - použití výtěžku v částce 133.400,32Kč, poukázaný na náš účet jako povinný
odvod provozovatelů loterií a jiných podobných her. Výtěžek bude použit v souladu se
zákonem č.202/1990 Sb.§4 odst.2 na veřejně prospěšné účely (sociální, zdravotní, sportovní,
ekologické, kulturní, na krytí finančních příspěvků občanským sdružením, spolkům,
zájmovým organizacím a
církvím). Přerozdělením výše uvedené
částky je pověřena RaM.
us.č. 94/2007 - obecně závaznou vyhlášku č.1/2007 o městské policii, která zároveň ruší
obecně závaznou vyhlášku o městské policii ze dne 7.12.1995.
us.č. 95/2007 - obecně závaznou vyhlášku č.2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníků
městské policie a jeho nošení.
us.č. 97/2007 - návrh přezkoumání hospodaření SOB za rok 2006 a závěrečný účet SOB bez
výhrad.
us.č. 98/2007 - odměnu 40 000,- Kč Ing. Šumovi a 20 000,- Kč Mgr. Špičkovi za práci v
BTS s.r.o. za rok 2006.
us.č. 99/2007 - návrh usnesení ze zasedání dne 20. 6. 2007.

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o :
us.č. 79/2007 - nabídku Petra Peče, bytem Benešov nad Ploučnicí, Děčínská 494 na
odkoupení pozemku p.p.č.84/4 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí za kupní cenu 14.203,-Kč.

us.č. 86/2007 - záměr prodeje pozemku p.p.č.1113/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro účely
užívání zahrady a pozdější výstavby rod.domu žadateli Janu Šillerovi, bytem Benešov nad
Ploučnicí, Vilová 548
us.č. 89/2007 - prodej rozestavěné bytové jednotky č.5A v č.p. 279, ul. Nerudova, Benešov
nad Ploučnicí za cenu 157.477,- Ernestovi a Anně Gažiovým, bytem Benešov nad Ploučnicí,
Čs. armády 122
us.č. 93/2007 - zrušení OZV 1/2001 a 1/2003, ale vyčká zákonného postupu dle §123 zák.č.
128/2000 Sb. o obcích s tím, že rozhodne o zrušení na základě případného rozporu s
příslušnými zákony.

ZaM po projednání u k l á d á :
us.č. 70/2007 - Ing. Šumovi dopracovat us.č. 45/2007 na základě připomínek členů ZaM.
us.č. 72/2007 - členům ZaM připomínkovat studii rekon. kina v termínu do 27. 6. 07
(návrhy předat starostovi města) s tím, že 28. 6. 07 od 17.00 hod. se uskuteční na toto
téma pracovní jednání ZaM.
us.č. 76/2007 - odboru VŽP při dalších realizacích staveb řídit se návrhy sepsanými v
opatření zpracovaném kontrolní komisí v oblasti projektové dokumentace tak i v oblasti
vlastní realizace stavby.
us.č. 88/2007 - odboru SM jednat s PF ČR o bezúplatném převodu p.p.č. 273/1 jako náhrady
za neoprávněně vydané pozemky.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
us.č. 71/2007 - zprávu zástupců ve VH BTS s.r.o o splněných usneseních č.42,43,46/2007.
us.č. 73/2007 - zprávu odb. VŽP a FP o příjmech, výdajích a čerpání fin. prostředků při
provádění stavební akce - byty, Nerudova ul., objekt A,B.

us.č. 75/2007 - zprávu kontrolního výboru a vyjádření odboru VŽP ze dne 26.3.2007
us.č. 77/2007 - rozbor finančního hospodaření za 1. čtvrtletí 2007.
us.č. 96/2007 - zprávu o přípravách města na pořádání akce Benešovský Slunovrat
ve dnech 22-24.6.2007
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