USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí
konaného dne 12. 9. 07 od 17:00 ve velké zasedací
síni
MěÚ

ZaM po projednání s c h v á l i lo :
us.č. 100/2007 - program jednání ze dne 12. 9. 2007.
us.č. 101/2007 - návrhovou komisi ve složení : p. Franclová, p. Klouček a Ing. Šuma.
us.č. 102/2007 - ověřovatele zápisu ve složení Ing. Moravec a p. Tojmar
us.č. 107/2007 - bezúplatný převod pozemku p.p.č.1263/2 k.ú. Benešov nad Ploučnicí
na Ústecký kraj za podmínky, že do vlastnictví Úst. kraje nebudou
převedeny chodníky, které jsou součástí této komunikace a prostor vedle
motorestu Praha a že veškeré náklady převodu ponese Ústecký kraj.
us.č. 108/2007 - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.p.č. 87/2 a 89/3 v
k.ú. Benešov nad Ploučnicí o celkové výměře 1.086 m2 za účelem výstavby rodinného domku
s manželi Josefem a Pavlou Ingrovými, bytem Benešov nad Ploučnicí, Palackého 4.
us.č. 109/2007- záměr prodeje pozemku p.p.č.1147/1 o výměře 5.413 m2 za podmínky, že
žadatel nechá na vlastní náklady vypracovat geometrický plán na vyznačení trasy věcného
břemene práva přístupu k pozemku p.p.č.1155 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí při nutných
opravách a údržbě hřbitovní zdi a to po celé její délce.
us.č. 110/2007 - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení bytu 1+1 č.2A o
výměře 41,3 m2 za kupní cenu149.268,-Kč v objektu bývalého SOU v Nerudově ulici, s
paní Annou Gažiovou, bytem Benešov nad Ploučnicí, Čs. Armády 122.
us.č. 111/2007 - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení bytu 1+1 č.5A o
výměře 43,55 m2,za kupní cenu 157.477,-Kč., v objektu bývalého SOU v Nerudově ulici s
paní Annou Veselou, bytem Benešov nad Ploučnicí, Wolkerova 618.
us.č. 112/2007 - prodej části pozemku p.p.č.614/8 o výměře 13 m2 za kupní cenu 670,Kč Lence a Miroslavu Kaftanovým, bytem Benešov nad Ploučnicí, Pod Vyhlídkou 218

us.č. 113/2007 - záměr prodeje pozemku p.p.č.676 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí o
výměře 1.736 m2 na stavbu rodinného domku v souladu s územním plánem
obce
us.č. 114/2007 - záměr prodeje pozemku p.p.č.678 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí o výměře
1.533 m2 na stavbu rodinného domku v souladu s územním plánem obce.
us.č. 117/2007 - návrh rozpočtového opatření č. 5
us.č. 118/2007 - návrh rozpočtového opatření č. 8
us.č. 120/2007 - rozpočtové opatření č. 9 bez položky „Projektová dokumentace“ - bude
projednáno na příštím zasedání ZaM

us.č. 121/2007 - použití výtěžku v částce 75 169,- Kč, 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. 123/2007 - dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ, kterým se mění název zařízení na :
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvkováorganizace.
us.č. 126/2007 - podpis Dohody o družebních vztazích mezi městy Heidenau a Benešovem
nad Ploučnicí na další pětileté období.
us.č. 130/2007 - návrh usnesení z jednání dne 12. 9. 2007

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o :
us.č. 115/2007 - odkoupení ideální poloviny pozemků v k.ú. Ovesná, p.p.č. 657/4, 661/3,
661/6, 661/8 za celkovou kupní cenu 24.029,41 Kč, od paní Jarmily Liškové
bytem Teplice, Svojsíkova 2347/36.
us.č. 116/2007 - záměr prodeje pozemků p.p.č.644/1 a st.p.č.799 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí, ulice Heřmanovská. Pozemky jsou v územním plánu obce vedeny pro potřeby
komerční vybavenosti.

ZaM p r o j e d n a l o :
us.č. 127/2007 - otázku možného zápisu Českosaského Švýcarska na Seznam Světového
dědictví UNESCO. Zastupitelstvo tuto snahu podporuje a schválilo zapojení starosty města v
dalších jednáních v tomto smyslu.

ZaM po projednání r e v o k u j e :
us.č. 122/2007 - usnesení č. 47/2006 ze dne 15.3.2006 v plném rozsahu

ZaM po projednání u k l á d á :
us.č. 105/2007 - odb. VŽP uvést konečné vynaložené fin. prostředky na rekon. SOU, budovy
A+B v Nerudově ulici s případným navýšením cen.
us.č. 119/2007 - starostovi města vytvořit pracovní skupinu, která se bude zabývat možnostmi
a podmínkami podpory podnikatelských projektů v centru Benešova nad Pl.
us.č. 124/2007 - starostovi města učinit nutné právní úkony pro provedení změny názvu v
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložka
us.č. 128/2007 - zástupcům města hledat řešení na financování opravy el. vozíku (v případě
potřeby) pro p. Cíchovou.

ZaM po projednání b e r e n a

vědomí:

us.č. 103/2007 - plnění ukládajících usnesení z minulého jednání ZaM
us.č. 104/2007 - rozbor finančního hospodaření za 1. pololetí 2007
us.č. 106/2007 - zprávu finančního výboru
us.č. 125/2007 - návrh rozvojových akcí
us.č. 129/2007 - vystoupení města Verneřic ze Školského obvodu
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