Usnesení
z 2. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 05.02.2018 od 14.30 h
v kanceláři starosty města
!Upraveno!
Přítomni: dle prezenční listiny - 5

Rada města po projednání schválila:
Usnesení č. 23/18:
Rada města schválila program jednání rady města dne 05.02.2018 s tím, že se přesune bod
6) SLM na začátek jednání rady města. (5)
Usnesení č. 24/18:
Rada města schválila návrhovou komisi: p. Pavel Urx, p. Petr Jansa. (5)
Usnesení č. 27/18:
Rada města schválila záměr prodeje části pozemku st.p.č 461/1 jehož, součástí je jiná stavba
bez č.p. v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 28/18:
Rada města schválila návrh smlouvy na pronájem pozemku p.č. 7 o výměře 823 m2 v k.ú.
Ovesná (ostatní plocha). (5)
Usnesení č. 29/18:
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 7 o výměře 823
m2 v k.ú. Ovesná (ostatní plocha) mezi městem Benešov nad Ploučnicí a paní Bc. I. H., bytem
Ústí nad Labem, a pověřuje starostu k jejímu podpisu. (5)
Usnesení č. 30/18:
Rada města schválila záměr prodeje pozemku p.č. 733 o výměře 260 m2 v k.ú. Ovesná (4
pro, 1 se zdržel – p. Ušák.
Usnesení č. 31/18:
Rada města schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene jejímž předmětem je
kanalizační přípojka vedena na pozemcích 1358/3 a p.č. 1241 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí v
rámci stavby: Kanalizační přípojka na p.p.č. 1345/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4 pro, 1 se
zdržela - p. Kulíková)
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Usnesení č. 32/18:
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a panem M.P. Praha 4, jejímž předmětem je kanalizační přípojka
vedena na pozemcích 1358/3 a p.č. 1241 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí v rámci stavby:
Kanalizační přípojka na p.p.č. 1345/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu k
jejímu podpisu. ( 4 pro, 1 se zdržela – p. Kulíková)
Usnesení č. 33/18:
Rada města schválila návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrských sítí a smlouva o právo provést stavbu jejímž předmětem je
kanalizační přípojka pro č.p. 590 na pozemku p.č. 1347/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí v
rámci stavby: „Kanalizační přípojka pro č.p.590 Benešov nad Ploučnicí. (5 pro)
Usnesení č. 34/18:
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a manželi Z.a B.F., Dolní Habartice , Děčín, jejímž předmětem je zřízení inženýrské
sítě: kanalizační přípojka v rámci stavby : Kanalizační přípojka pro č.p. 590 Benešov nad
Ploučnicí“ na pozemku p.č. 1347/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu k jejímu
podpisu. (5 pro)
Usnesení č. 35/18:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska pro investora stavby E.ON Energie, a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice ke stavbě: „Instalace kogenerační jednotky 600 kW
Benešov nad Ploučnicí“ v objektu kotelny na Sídlišti 652, Benešov nad Ploučnicí stojící na
st.p.č. 1023 ve vlastnictví Benešovské teplárenské společností, s.r.o., Benešov nad Ploučnicí,
náměstí Míru 17. (5 pro)
Usnesení č. 36/18:
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy p. Š.K., nájemnici v objektu , Benešov
nad Ploučnicí na dobu určitou, a to do 31.3.2018 (3 pro, 2 se zdrželi – p. Urx. p. Jansa)
Usnesení č. 37/18:
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k b. j. č. 4 v objektu Bezručova , Benešov nad
Ploučnicí s panem L.S. bytem Benešov nad Ploučnicí, . Nájemní smlouva na dobu určitou – 2
roky. (5 pro)
Usnesení č. 38/18:
Rada města schválila vydání souhlasu od města Benešov n.Pl. pro ÚP ČR, KoP Děčín k
provedení instalace bezpečnosti kamery v pronajatém nebytovém prostoru v čp. 1, náměstí
Míru, Benešov nad Ploučnicí. Náklady spojené s touto instalací budou hrazeny nájemcem. (5
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pro)

Usnesení č. 41/18:
Rada města schválila návrh dodatku č. 3 ke SOD č. 2016006, jejímž předmětem je plnění
veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí“ (5 pro)
Usnesení č. 42/18:
Rada města schválila uzavření dodatku č. 3 ke SOD č. 2016006, jejímž předmětem je plnění
veřejné zakázky „Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí“ s panem Miroslavem
Hantychem, Markvartice 221, 407 42 Markvartice a pověřuje starostu města k jeho podpisu.
Dodatkem č. 3 bude cena veřejné zakázky navýšena o částku ve výši 432 488,33 Kč s DPH. (5
pro)
Usnesení č. 44/18:
Rada města schválila výjimku z vnitřní směrnice č. 8/2016 ve věci uzavření smlouvy o dílo č.
20180004 na zakázku „Obnova pomníku padlým v I. světové válce na Ovesné, Benešov nad
Ploučnicí“. (5 pro)
Usnesení č. 45/18:
Rada města schválila návrh smlouvy o dílo č. 2018004 na akci „Obnova pomníku padlým v I.
světové válce na Ovesné, Benešov nad Ploučnicí“ s MgA. Helenou Štěrbovou - Jahodovou,
IČO 74152831. Termín dokončení celého díla je 30. 9. 2018. (5 pro)
Usnesení č. 48/18:
Rada města schválila účetní odpisový plán pro rok 2018 Základní školy a Mateřské školy
Benešov nad Ploučnicí, příspěvkové organizace. (5 pro)
Usnesení č. 54/18:
Rada města po projednání schválila výroční zprávu města Benešov nad Ploučnicí o
poskytování informací v roce 2017. (5 pro)
Usnesení č. 55/18:
Rada města schválila podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z Hasičského fondu
nadace Agrofert na vybavení Sboru jednotky dobrovolných hasičů Benešov n. Pl. – obuv,
oděv, ochranné přilby. (5 pro)
Usnesení č. 56/18:
Rada města schválila bezplatný pronájem městského kulturního zařízení pro uspořádání
Květinového plesu dne 24.02.2018, plesu Sboru dobrovolných hasičů a plesu RC Medvídek.
Usnesení č. 57/18:
Rada města schválila poskytnutí příspěvku ve výši 7.000,- na činnost organizace, oprava
vyvíječů a léčení včelstev pro ZO ČSV, z.s. Benešov n/Pl. (5 pro)
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Usnesení č. 59/18:
Rada města schválila návrh ,,Rámcové kupní smlouvy“ od firmy JACER – CZ a.s. na prodej
dřeva a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
Usnesení č. 60/18:
Rada města schválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. (3 pro, 1 se
zdržel - p. Jansa, 1 proti - p. Urx)
Usnesení č. 61/18:
Rada města schválila vyplacení odměny ředitelce Základní školy a Mateřské školy Benešov
nad Ploučnicí, p.o. za vyřešení neobvyklé situace v areálu školy. (5 pro)
Usnesení č. 62/18:
Rada města schválila účast starosty města na zahraniční služební cestě do Zakarpatské
Ukrajiny v termínu od 19. do 26. května 2018.
(3 pro, 1 proti – p. Urx, 1 se zdržel – p. Ušák)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 25/18:
Rada města bere na vědomí zprávu ředitele p.o. Služby města Benešov n.Pl o činnosti
termálního koupaliště za rok 2017 .
Usnesení č. 26/18:
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení rady města.
Usnesení č. 39/18:
Rada města bere na vědomí informaci o splnění úkolu, uloženého odboru VŽP usnesením
RaM č. 21/18.
Usnesení č. 40/18:
Rada města bere na vědomí informaci o spolupráci mezi odborem VŽP a odborem SM ve
věci úkolu umístění provozních řádů, uloženého odboru VŽP usnesením RaM č. 22/18.
Usnesení č. 43/18:
Rada města bere na vědomí zprávu o stavu zpracování nového Územního plánu města.

Usnesení č. 47/18:
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Rada města bere na vědomí přerušení provozu Školní družiny při Základní škole a Mateřské
škole Benešov nad Ploučnicí, p. o., ve dnech 12. – 16. 2. 2018 z organizačních a technických
důvodů.
Usnesení č. 58/18:
Rada města bere na vědomí „ Zprávu Centra sociálních služeb Děčín o působení Terénních
programů ve městě Benešov nad Ploučnicí v roce 2017 včetně výměnného programu.“

Rada města po projednání rozhodla:
Usnesení č. 46/18:
Rada města rozhodla o nejvhodnějším uchazeči o zakázku „Rekonstrukce mostu na místní
komunikaci v ul. Sokolovská“ stavební firmě VIAMONT Servis a.s., IČO 25021851, 400 01 Ústí
nad Labem, Mařákova 3079/2, za cenu 10.858.225,40 Kč vč. DPH. (5 pro)

Rada města po projednání jmenuje:
Usnesení č. 49/18:
Rada města po projednání na svém zasedání dne 5.2.2018 jmenuje v souladu s ustanovením
§ 1 odst. 1) a § 2 odst. 3) vyhlášky MŠMT č. 54/2005, o náležitostech konkurzního řízení a
konkurzních komisích, členy komise pro konkurz na obsazení pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace Centrum dětí a mládeže, se sídlem Opletalova 673, Benešov nad
Ploučnicí ve složení:
Filip Ušák, starosta města - člen určený zřizovatelem – předseda komise
Petr Jansa - člen určený zřizovatelem
Ing. Klára Laňková – člen určený ředitelem KÚ
Mgr. Vladimíra Vosecká – člen určený Českou školní inspekcí
Romana Winterová – pedagogický pracovník, zaměstnanec Centra dětí a mládeže
PaeDr. Jan Eichler – ředitel DDM Ústí nad Labem
Zdeněk Přivřel – tajemník konkurzní komise. (5 pro)

Usnesení č. 51/18:
Rada města po projednání na svém zasedání dne 5.2.2018 jmenuje v souladu s ustanovením
§ 1 odst. 1) a § 2 odst. 3) vyhlášky MŠMT č. 54/2005, o náležitostech konkurzního řízení a
konkurzních komisích, členy komise pro konkurz na obsazení pracovního místa ředitele
příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí se sídlem
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí ve složení:
Filip Ušák, starosta města - člen určený zřizovatelem – předseda komise
Petr Jansa - člen určený zřizovatelem
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Mgr. Alena Zábojníková – člen určený ředitelem KÚ
Mgr. Vladimíra Vosecká – člen určený Českou školní inspekcí
Mgr. Dagmar Tesarčíková – pedagogický pracovník ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí
Mgr. Miroslav Kroupa – odborník v oblasti školství, ředitel ZŠ a MŠ Markvartice
Mgr. Miroslava Šmídová – člen školské rady ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí
Zdeněk Přivřel, BBA. – tajemník konkurzní komise

Rada města po projednání ukládá:
Usnesení č. 50/18:
Rada města ukládá starostovi města podepsat jmenování členů konkurzní komise pro
konkurz na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Centrum dětí a
mládeže, se sídlem Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí.

Usnesení č. 52/18:
Rada města ukládá starostovi města podepsat jmenování členům komise pro konkurz na
obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola
Benešov nad Ploučnicí se sídlem Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí.

Usnesení č. 53/18:
Rada města po projednání bere na vědomí úpravu zřizovacích listin příspěvkových organizací
města formou dodatku (viz. příloha) a ukládá tajemníkovi MěÚ připravit pro jednání ZaM
návrh těchto dodatků ke schválení.

……………………………………………………………
Filip Ušák
starosta města

…………………………………………………………….
Petr Jansa
místostarosta města
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