Usnesení
z 26. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 14.10.2019 od 13 h
v kanceláři starosty města
Upraveno!

Rada města po projednání schválila:
Usnesení č. 391/19:
Rada města schválila program jednání rady města dne 14.10.2019. (5)

Usnesení č. 392/19:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: Bc. Andrea Kulíková, p. Ivan Neliba. (5)
Usnesení č. 396/19:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí pro
investora stavby NPÚ, zastoupený Územní památkovou správou v Praze, Valdštejnské nám.
3, Praha 1 k opravě kanalizační a vodovodní přípojky výměnným způsobem, opravu
vstupního půlkruhového schodiště do budovy č.p. 52, obnovu valounkové dlažby, obnovu
dřevěného kříže s trnovou korunou na pozemku ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí
p.č. 1230/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí v rámci zpracovávané PD „SZ Benešov nad Ploučnicí
– obnova domu č.p. 52“. (5)
Usnesení č. 397/19:
Rada města schválila návrh a uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a MSK, zapsaný spolek, Sokolský vrch 276, Benešov nad
Ploučnicí, kterým se upravuje č. 2. Předmět smlouvy. Majetek bude rozšířen o kontejner s
nájezdy ev. č. 443-1093. (5)
Usnesení č. 398/19:
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy p. M.N., nájemci b.j. č. 21 v objektu
Sokolský vrch , Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to od 1.11.2019 do 31.12.2019. (5)
Usnesení č. 399/19:
Rada města schválila návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 247/2019/TPČ
jejímž předmětem je vedení inženýrské sítě – vodovodní řad na pozemcích ve vlastnictví
města pozemek p.č. 155/22, 1449/4, 1420/1, 117/6, 155/17 vše v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (5)
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Usnesení č. 400/19:
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 247/2019/TPČ
mezi městem Benešov nad Ploučnicí, investorem stavby panem D.Š. bytem Benešov nad
Ploučnicí a společností Severočeská vodárenská společnost, a.s, se sídlem Teplice, Přítkovská
1689 jejímž předmětem je vedení inženýrské sítě – vodovodní řad na pozemcích ve
vlastnictví města pozemek p.č. 155/22, 1449/4, 1420/1, 117/6, 155/17 vše v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 403/19:
Rada města schválila návrh smlouvy o výpůjčce kompostérů dle přílohy a pověřuje Městský
úřad Benešov nad Ploučnicí, odbor správy majetku, investic a životního prostředí (MIŽP) k
jejímu podpisu. (5)
Usnesení č. 405/19:
Rada města schválila souhlas k projednání výjimky obecného požadavku na výstavbu dle
vyhlášky č. 501/2006 Sb., pro umístění nadzemního vedení v zastavěném území nad
pozemky p.č. 617/4, 405/12 a st.p. 114 v k.ú. Františkov nad Ploučnicí a dále souhlas od
města Benešov nad Ploučnicí jako vlastníka sousedního pozemku p.č. 405/17 (lesní pozemek)
v k.ú. Františkov nad Ploučnicí ke stavbě: IP-4009765 – DC Františkov n.Pl., st.p. č. 106/1,
příp. kNN. (5)
Usnesení č. 406/19:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska od města jako vlastníka pozemku
p.č. 405/17 (lesní pozemek) v k.ú. Františkov nad Ploučnicí pro investora stavby ČEZ
Distribuce, a.s. ke stavbě: IV-12-4018055 – DC Františkov n.Pl., č.p. 89, úprava NN, kdy je část
trasy vedena v ochranném pásmu lesa ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice pozemků.
(5)
Usnesení č. 411/19:
Rada města schválila návrh SoD jejímž předmětem je pokládka asfaltového povrchu na p.č.
160/6 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (dětské hřiště – Družstevní ulice). (5)
Usnesení č. 412/19:
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Skanska,
a.s., Křižíkova 682/34a, Praha, jejímž předmětem je pokládka asfaltového povrchu na p.č.
160/6 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (dětské hřiště – Družstevní ulice) za cenu ve výši 336
937,10 Kč s DPH. (5)
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Usnesení č. 413/19:
Rada města schválila bezplatné užívání městského kulturního zařízení divadelnímu spolku
Divoch (Iveta Effenbergerová, Benešov nad Pl.) na divadelní zkoušky - středa 18:00 – 21:00
do měsíce ledna 2020 včetně.
Užívání prostor bude specifikovat uzavřená Smlouva o bezplatném užívání nebytových
prostor. (5)
Usnesení č. 414/19:
Rada města schválila bezplatné užívání kina pro všechny příspěvkové organizace města pro
rok 2019/2020 na základě uzavřené Smlouvy o bezplatném užívání kina. Bezplatné využití
kina pro komerční akce (plesy, koncerty apod.) musí být vždy schváleno radou města
samostatně. (5)

Rada města po projednání neschválila:
Usnesení č. 395/19:
Rada města neschválila darovací smlouvu mezi městem Benešov nad Ploučnicí (dárce) a
Nadačním fondem FOLIVORA (obdarovaný) - poskytnutí jednorázového finančního daru
obdarovanému ve výši 8 000,- Kč. (5)
Usnesení č. 415/19:
Rada města neschválila záměr převodu pozemků pod „Cyklostezkou Ploučnice“

Rada města po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 393/19:
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení rada města.

Usnesení č. 394/19:
Rada města bere na vědomí uzavření Školní jídelny Benešov nad Ploučnicí, p.o., Opletalova
673, Benešov nad Ploučnicí dne 10.10.2019 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.
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Rada města po projednání ukládá:

Usnesení č. 401/19:
Rada města ukládá odboru MIŽP prověřit trasu vedení termálního vrtu – směr koupaliště.

Usnesení č. 417/19:
Rada města ukládá odboru správy majetku, investic a životního prostředí vyvolat jednání
s vlastníky bytových jednotek domu čp. 106, ul. Sokolovská v souvislosti s plánovanou
výstavbou bytových jednotek.

Rada města po projednání revokuje:

Usnesení č. 402/19:
Rada města revokuje usnesení č. 108/11 z 16.3.2011 a usnesení č. 282/19 z 8.7.2019.

Usnesení č. 407/19:
Rada města revokuje usnesení č. 367/18 ze dne 28. 11. 2018, č. 15/19 ze dne 9. 1. 2019 a č.
85/19 ze dne 25. 2. 2019.

Rada města po projednání svěřuje:
Usnesení č. 404/19:
Rada města svěřuje působnost ve věci rozhodování o pronájmu hrobových míst a schránek
kolumbária odboru správy majetku, investic a životního prostředí (MIŽP) MěÚ Benešov nad
Pl. s účinností ode dne přijetí rozhodnutí RaM - § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000.
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Rada města po projednání jmenuje:

Usnesení č. 408/19:
Rada města jmenuje předsedu a členy „Povodňové komise“.
předseda: Pavel Urx, starosta města
členové:
Petr Jansa, místostarosta
František Buchta, velitel hasičů
Jan Svatoš, velitel městské policie
Ing. Richard Kulík, projektant
Ing. Pavel Košnar, ředitel p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí
Lenka Nerglová, firma Interkov
Zdeněk Přivřel, BBA., tajemník MÚ
Ing. Petr Strnad, vedoucí odboru MIŽP MÚ.

Usnesení č. 409/19:
Rada města jmenuje předsedu a členy Komise rady města – pracovní skupina regenerace
městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí, a to v následujícím znění:
předseda: PhDr. Zdeněk Henig
místopředseda – Pavel Urx
členové – Petr Jansa
Bc. Michal Procházka
Ing. Irena Zárubová
Ing. Petr Strnad
Petr Joza
Mgr. Jiří Bureš
Irena Klepalová
Vladimír Šefl
hosté – PhDr. Adam Šrejber, PhD.
zapisovatelka – Kamila Zárubová.
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Usnesení č. 410/19:
Rada města jmenuje předsedu a členy komise životního prostředí, a to v následujícím znění:
předseda – Ota Dračka
členové – Antonín Vorel
Radek Musil
Kateřina Králíková
Ing. Petr Strnad
Petr Jansa.

Rada města po projednání pověřuje:

Usnesení č. 416/19:
Rada města pověřuje starostu města projednat na KÚ Ústeckého kraje možnost prodloužení
smlouvy o výpůjčce pozemků pod „Cyklostezkou Ploučnice“.

.........................................................

........................................................

Pavel Urx

Petr Jansa

starosta města

místostarosta města
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