Usnesení
z 26. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 02.11.2015 od 15 hodin
v kanceláři starosty města
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 439/15:
Rada města schválila program jednání RaM dne 02.11.2015.(5)
Usnesení č. 440/15:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: p. Petr Jansa, p. Pavel Urx. (5)
Usnesení č. 442/15:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako
vlastníka sousedního pozemku p.č. 1258/1 pro investory stavby manžele Soukalovy, bytem
Česká Kamenice, Jiráskova 11 k výstavbě „Fitness“ v objektu uhelných skladů stojících na st.
p.č. 750 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4 pro, Mgr. Tojmarová nepřítomna)
Usnesení č. 443/15:
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD 2015002 ze dne 30.9.2015.
Předmětem dodatku č.1 je doplnění článku II. Předmět plnění smlouvy o následující odstavec
2.1. Součástí předmětu díla je provedení prací, které vyvstaly po odkrytí střešní krytiny a dále
provedení výměny střešní krytiny na střeše nástavby a střeše nad kotelnou. Dále je
předmětem dodatku č. 1 doplnění článku III. Cena za dílo smlouvy o následující odstavec 3.1.
Smluvní cena je navýšena o cenu prací specifikovaných dodatkem č.1 o 89 720,-- Kč bez DPH
(4 pro, Mgr. Tojmarová nepřítomna)
Usnesení č. 444/15:
Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na výměnu střešní krytiny na objektu č.p.
95, Krátká ul., Benešov nad Ploučnicí. (4 pro, Mgr. Tojmarová nepřítomna)

Usnesení č. 445/15:
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 26. Rozpočtové opatření bude zapracováno do
výkaznictví 10/2015. (4 pro, p. Urx nepřítomen)

Usnesení č. 453/15:
Rada města schválila kupní smlouvu na cvičební prvky pro workoutové hřiště s COLMEX,
s.r.o., IČO: 29037221 za cenu 132.471,- Kč včetně DPH. (5 pro)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 441/15:
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení.
Usnesení č. 450/15:
Rada města bere na vědomí změnu platových poměrů ředitelů příspěvkových organizací
města Benešov n. Pl. dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb., s účinností od 1.11.2015.

RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 446/15:
Rada města doporučuje ZaM ke schválení rozpočtové opatření č. 27. (4 pro, p. Urx nepřítomen)
Usnesení č. 447/15:
Rada města doporučuje ZaM ke schválení rozpočtové opatření č. 28. (4 pro, p. Urx nepřítomen)
Usnesení č. 448/15:
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 29.
(4 pro, p. Urx nehlasoval – nepřítomen)
RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 449/15:
Rada města ukládá řediteli SLM vypsat výběrové řízení na nákup traktoru. Termín ihned.
(4 pro, p. Urx nehlasoval – nepřítomen)
Usnesení č. 451/15:
Rada města ukládá odboru VŽP projednat s projektanty řešení vnitřní dispozice ve variantě
C – rozšíření hrací plochy (zóna pro neplavce)na úkor plavecké zóny bez zdi.

Usnesení č. 455/15:
Rada města ukládá starostovi ve spolupráci s místostarostou předložit do termínu RaM
23.11.2015 návrh na nové zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

RaM po projednání rozhodla:
Usnesení č. 452/15:
Rada města rozhodla o vítězi veřejné zakázky „Dodávka cvičebních prvků workoutového
hřiště, Benešov nad Ploučnicí“ (systémové číslo P15V00006693), kterým je COLMEX, s.r.o.,
IČO: 29037221 za cenu 132.471,- Kč včetně DPH. (5 pro)

Usnesení č. 454/15:
Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S2015013 s fy. SKANSKA
a.s.,Líbalova 1/2348, Praha 4, IČ 26271303. Předmětem dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o
dílo je úprava rozsahu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce) v celkové hodnotě 127
901,28 Kč + 21% DPH. (5 pro)

RaM po projednání ruší:
Usnesení č. 456/15:
Rada města ruší příkazní smlouvu o poradenské činnosti v oblasti přípravy projektových
žádostí a komunitního plánování uzavřenou s Mgr. Lenkou Černou pod us.č.53/15
z 18.02.2015. (3 pro, 1 proti – p. Ušák, p. Tojmarová – nepřítomna)
STAROSTA - VE SMYSLU ZÁKONA Č. 128/2000,
DŮVODU, ŽE HO POVAŽUJE ZA NESPRÁVNÉ.

........................................................
Filip Ušák
starosta města

O OBCÍCH, USTANOVENÍ

§ 105

POZASTAVUJE USNESENÍ Z

.................................................................
Petr Jansa
místostarosta

