USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 9. 9. 2020 od 17:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání s c h v a l u j e a s c h v á l i l o :
usn. č. 68/2020 - program zasedání v předloženém znění.
usn. č. 69/2020 - jako ověřovatele zápisu pana Stanislava Zdobinského a Mgr. Petru
Tojmarovou.
usn. č. 70/2020 - návrhovou a volební komisi ve složení: Mgr. Jakub Zelený, pan Petr Jansa a
Bc. Radek Prášek.
usn. č. 71/2020 - rozpočtové opatření č. 3.
usn. č. 72/2020 - rozpočtové opatření č. 4.
usn. č. 73/2020 - rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2020.
usn. č. 74/2020 - změnu úrokové sazby postupem dle článku 7. smlouvy o úvěru reg. č.
99024602883 ze dne 16.12.2019, uzavřené mezi s Komerční bankou, a.s.,
IČO 45317054, která bude mít tyto parametry: Objem a měna úvěru: 5,5
mil. Kč.
Strukturovaná sazba: max. do 1,7%.
Doba uplatnění sazby: od 1.1.2023 do 31.12.2037.
usn. č. 75/2020 - pověřit p. starostu P. Urxe sjednáním strukturované sazby dle schválených
parametrů s max. výší 1,7% (telefonicky) a podpisem příslušné dokumentace
(konfirmace) této transakce.
usn. č. 76/2020 - záměr koupi budovy Slovan, náměstí Míru č.p. 43, včetně stavební parcely
st.p.č. 118, a dále
a) zřizuje pracovní skupinu ve složení Andrea Kulíková, Ivan Neliba, Filip
Ušák, kterou pověřuje veškerým jednáním s majitelem objektu, příp. Jeho
zástupci.
b) ukládá pracovní skupině (viz bod a)) jednat o ceně a informovat
zastupitelstvo o učiněných krocích.
c) ukládá starostovi města, aby v případě potřeby (na návrh pracovní
skupiny) neprodleně svolal jednání zastupitelstva za účelem schválení
dalších kroků.
usn. č. 79/2020 - čerpání z Investičního úvěrového rámce ve výši 392 040,- Kč na akci:
„Benešov nad Ploučnicí – Hřiště u ZŠ, výměna povrchu“.
usn. č. 80/2020 - návrh nového uspořádání pozemků v k.ú. Benešov nad Ploučnicí zpracovaný
v rámci komplexních pozemkových úprav.
usn. č. 81/2020 - nevyužití předkupního práva pro město Benešov nad Ploučnicí k bytové
jednotce č. 2 v domě č.p. 458, Benešov nad Ploučnicí a uzavření smlouvy o
zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 2 v domě č.p. 458, stojící na
st.p.č. 610 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a paní Šárkou Kropáčovou, bytem Benešov nad Ploučnicí,
Wolkerova 601, paní Miroslavou Novákovou, bytem Postoloprty Březno,
Březno 86 a paní Jarmilou Černou, bytem Benešov nad Ploučnicí, Sokolský
vrch 409.
usn. č. 82/2020 - návrh kupní smlouvy jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 840 o
výměře 511 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (zahrada).
usn. č. 83/2020 - uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti mezi městem Benešov nad

Ploučnicí a panem Milanem Mitruškou, bytem Benešov nad Ploučnicí,
Příčná 188. Předmětem smlouvy je převod pozemku p.č. 840 o výměře 511
m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (zahrada) za cenu ve výši 122 080 Kč.
usn. č. 84/2020 - prodej vozu Volkswagen Transporter T4.
usn. č. 85/2020 - příspěvek na akci ,,Obnova střechy věže kostela Narození Panny Marie - ve
výši 50 000,- Kč.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 77/2020 - zprávu kontrolního výboru.
usn. č. 78/2020 - zprávu finančního výboru.

…………………………………
Pavel Urx
Starosta města

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

