USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 30. 10. 2013 od 17:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání s c h v á l i l o :
usn. č. 87/2013 - návrhovou komisi ve složení: p. Hana Franclová, p. Andrea Kulíková, p. Jiří
Zelený.
usn. č. 88/2013 - ověřovatele zápisu: p. Ota Dračka, p. Jan Polanský.
usn. č. 89/2013 - program jednání.
usn. č. 92/2013 - zrušení VŘ na Zastupování města Benešova nad Ploučnicí jako centrálního
zadavatele při nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze.
usn. č. 93/2013 - uzavření smlouvy mezi městem a všemi příspěvkovými organizacemi
zřízenými městem, o ustanovení města jako centrálního veřejného
zadavatele pro nákup elektřiny a plynu pro město a všechny jeho organizace.
usn. č. 94/2013 - vypsání VŘ pro nákup elektřiny a plynu pro město a všechny příspěvkové
organizace města.
usn. č. 96/2013 - doplnění ,,Statutu a jednacího řádu KV“ o bod ,,místopředsedu KV
schvaluje na návrh KV ZaM“.
usn. č. 97/2013 - Statut a jednací řád kontrolního výboru se změnami.
usn. č. 98/2013 - zařazení odloučeného pracoviště ZUŠ Žandov v Benešově nad Ploučnicí do
registru škol.
usn. č. 99/2013 - rozpočtové opatření č. 8.
usn. č. 100/2013 - rozpočtové opatření č. 9.
usn. č. 102/2013 - záměr výstavby malého hřiště u ZŠ.
usn. č. 105/2013 - návrh usnesení z dnešního jednání.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 90/2013 - informaci o plnění ukládajících úkolů..
usn. č. 91/2013 - zprávu výboru pro rozvojové a investiční priority města.
usn. č. 95/2013 - zprávu kontrolního výboru.
usn. č. 103/2013 - informace o obnově městských sportovišť, opravě ul Komenského, snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699, přípravě nového
územního plánu, dopravním řešení na sídlišti v souvislosti se
zjednosměrněním provozu a instalaci šikmých stání.

ZaM po projednání p o v ě ř u j e :
usn. č. 101/2013 - ,,Výbor pro rozvoj“ zpracovat návrh, jak postupovat při obnově městských
sportovišť, stanovit priority.
usn. č. 104/2013 - starostku Města Benešov nad Ploučnicí k vypracování a projednání dodatku
k Dohodě o zřízení destinačního fondu České Švýcarsko ve smyslu
rozšíření seznamu Poradního sboru o.p.s. České Švýcarsko o Město
Benešov nad Ploučnicí.

…………………………………
Mgr. Dagmar Tesarčíková
Starostka města

……………………………………
Karel Vrbický
Místostarosta města

