USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 4. 6. 2018 od 16:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání s c h v a l u j e :
usn. č. 18/2018 - jako ověřovatele zápisu pana Karla Vrbického a pana Radka Provazníka.
usn. č. 19/2018 - návrhovou a volební komisi ve složení: pan Bc. Radek Prášek, pan Ota
Dračka a paní Mgr. Zdeňka Černá.
usn. č. 20/2018 - program zasedání v předloženém znění.
usn. č. 21/2018 - ukončení diskuse k projednávanému tématu.
usn. č. 22/2018 - návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku st. p.č. 461/1(zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú. Benešov nad Ploučnicí jehož součástí je jiná stavba
bez č.p.
usn. č. 23/2018 - uzavření kupní smlouvy mezi městem Benešov nad Ploučnicí a panem
Martinem Felczánem, bytem Benešov nad Ploučnicí, Žižkova ul. 154 jejímž
předmětem je prodej pozemku p.č. 461/3 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož
součástí je stavba bez č.p. Cena za pozemek včetně stavby činí částku ve
výši 41 619 Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
usn. č. 24/2018 - kupní smlouvu jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 733 o výměře 260
m2 v k.ú. Ovesná.
usn. č. 25/2018 - uzavření kupní smlouvy mezi městem Benešov nad Ploučnicí a paní
Miladou Hovorkovou, bytem Kladno, Ústecká 3046 jejímž předmětem je
prodej pozemku p.č. 733 o výměře 260 m2 v k.ú. Ovesná (ostatní plocha) za
cenu ve výši 16 025 Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
usn. č. 26/2018 - změnu složení návrhové a volební komise doplněním p. Urxe.
usn. č. 27/2018 - návrh smlouvy o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 1184/5 o
výměře 470 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 28/2018 - uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 1184/5 o
výměře 470 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a panem Bc. Ondřejem Lahodným, bytem Benešov nad Ploučnicí,
Husova 381 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
usn. č. 29/2018 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/ 2018, kterou zrušují obecně závazné
vyhlášky č. 3/1998 a č. 2/2002.
usn. č. 31/2018 - rozpočtové opatření č. 6.
usn. č. 32/2018 - rozpočtové opatření č. 7.
usn. č. 33/2018 - účetní závěrku za rok 2017, a to výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu,
včetně inventurního soupisu.
usn. č. 34/2018 - závěrečný účet města Benešova nad Ploučnicí a v souladu s ustanovením
§17, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění a souhlasí s celoročním
hospodařením roku 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017, a to bez výhrad.
usn. č. 35/2018 - volbu 5. člena finančního výboru.
usn. č. 37/2018 - Směrnici č. 02/2018 o zpracování osobních údajů a postupech jejich
zabezpečení.
usn. č. 38/2018 - návrh závěrečného účtu SOB za rok 2017 a souhlasí s celoročním
hospodařením svazku a to bez výhrad a zároveň ZaM ukládá místostarostovi
p. Jansovi do příštího ZaM předložit zprávu o fungování SOB za léta 2014 –
2018.

usn. č. 39/2018 - poskytnutí účelové dotace ve výši 37.324,40,- Kč jako podíl města Benešov
nad Ploučnicí vlastníkům objektu č. p. 416 na „Opravu střechy domu č. p.
416, Smetanova ul., Benešov nad Ploučnicí“ v rámci Programu regenerace
městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí pro rok 2018. Dotace bude
poskytnuta z rozpočtové kapitoly kulturní památky.
usn. č. 40/2018 - dodatečnou změnu územního plánu – vypuštění podmínky max. velikosti
pozemku pro obslužné funkce – obchodní prodej u plochy smíšených aktivit
SA 4.40.20.
usn. č. 41/2018 - dodatečné prověření pozemků st.p.č. 694/2, 694/3 a 512/1 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí do zpracování nového územního plánu města.
usn. č. 42/2018 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu: Rozšíření
kamerového systému v Benešově nad Ploučnicí ve výši 100 000,- Kč.
Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 30/2018 - informaci o rozpočtových opatřeních schválených radou města.

ZaM po projednání v o l í :
usn. č. 36/2018 - pana Karla Vrbického jako člena finančního výboru.

…………………………………
Filip Ušák
Starosta města

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

