Usnesení
ze 14. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 17.07. 2013 od 13.30 hodin
v malé zasedací síni MěÚ Benešov n.Pl.
! UPRAVENO!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 249/13:
RaM schválila program jednání RaM 17.7.2013.(5)
Usnesení č.250/13:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Urx. (5)
Usnesení č. 251/13:
Rada města Benešov nad Ploučnicí schválila uzavření smlouvy č. 11098251 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí ve výši
160.717,15 Kč na akci Protipovodňová opatření města Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 253/13:
Rada města Benešov nad Ploučnicí schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Energy Benefit Centre,
o.p.s. na činnosti související s akcí: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699,
Benešov nad Ploučnicí – příprava a zajištění průběhu zadávacího řízení na zhotovitele, administrace a
zajištění Smlouvy o podpoře, cena za dílo 90.000,- Kč bez DPH. (5)
Usnesení č. 254/13:
RaM schválila rozpočtové opatření č. 3. (5)
Usnesení č. 255/13:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro pana Z. H. Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 256/13:
RaM schválila uzavření nájemní smlouvy s panem J.K. na pronájem pozemku p.p.č. 972/2 část o
výměře 650 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Pozemek bude dán do nájmu za účelem sekání trávy.
Pozemek bude pronajat od 1.8.2013, cena za pronájem je 5,-- Kč/m2/rok. (5)
Usnesení č. 258/13:
RaM schválila záměr pronájmu pozemku p.p.č. 172/1 část o výměře 18 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 259/13:
RaM schválila pronájem nebytových prostor v přízemí objektu náměstí Míru čp. 1, Benešov nad
Ploučnicí a na základě žádosti společnosti Cayman Travel&Business Consultants, s.r.o., se sídlem
Křížová 1410/4, 405 02 Děčín, zastoupené jednatelem p. Janem Černým za účelem zřízení
turistického informačního centra. Cena základního nájemného: 616,- Kč/měsíc (místnost o velikosti
20,36 m2), cena služeb: 636,- Kč/měsíc, celková cena: 1.252,- Kč/měsíc. (5)

Usnesení č. 260/13:
RaM schválila vydání souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Pavlem Váchou a
MUDr. Štěpánem Hósem. (5)
Usnesení č. 263/13:
RaM schválila dohodu o uznání závazku mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Benešovskou
teplárenskou společností s.r.o. (5)
Usnesení č. 264/13:
RaM schválila návrh usnesení z jednání dne 17.7.2013 (5)
RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 252/13:
RaM ukládá Bc. Šohajovi, vedoucímu odb. VŽP podat žádost o poskytnutí dotace k odstranění
povodňových škod na Ovesné v režimu uznatelných nákladů.
RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 257/13:
RaM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 30/97 uzavřené s panem Karlem Novákem, bytem
Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 626, na pronájem pozemku p.p.č. 172/1 část o výměře 18 m2,
z důvodu úmrtí nájemce.
Usnesení č. 261/13:
RaM bere na vědomí stanovisko MV ČR k odměňování členů zastupitelstev.
Usnesení č. 262/13:
RaM bere na vědomí informaci o Rozhodnutí vedení města o nejvhodnější nabídce na zakázku
„Úprava otopného systému v budově č. p. 400 včetně přilehlých objektů na st. p. č. 878 v Benešově
nad Ploučnicí.
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