USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí
konaného dne 28. 3. 07 od 17:00 hod. ve velké zasedací síni
MěÚ v Benešově n.Pl.

ZaM po projednání schválilo :
us.č. 30/2007 - program jednání ze dne 28. 3. 2007
us.č. 31/2007 - návrhovou komisi ve složení : p. Myšíková, p. Neliba a p. Tojmar
us.č. 32/2007 - ověřovatele zápisu : Ing. Moravec a p. Urx
us.č. 34/2007 - závěrečný účet města za rok 2006
us.č. 35/2007 - zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku
Benešov nad Ploučnicí za rok 2006
us.č. 36/2007 - rozpočet města na rok 2007
us.č. 37/2007 - použití výtěžku v částce 75 568.- Kč, poukázáný na náš účet jako povinný
odvod provozovatelů loterií a jiných podobných her. Výtěžek bude použit v souladu se
zákonem č.202/1990 Sb.§4 odst.2 na veřejně prospěšné účely (sociální, zdravotní, sportovní,
ekologický, kulturní, na krytí finančních příspěvků občanským sdružením, spolkům,
zájmovým organizacím a církvím. Přerozdělením výše uvedené částky je pověřena RaM.
us.č. 38/2007 - rozpočtový výhled na léta 2008 - 2010
us.č. 39/2007 - zprávu o činnosti finančního výboru včetně návrhu likvidační komise
us.č. 40/2007 - vyřazení hmotného inv. majetku
us.č. 41/2007 - závěrečnou zprávu o inventarizaci města za rok 2006
us.č. 48/2007 - převzetí majetku TJ Benar (MSK Benešov n.Pl) do vlastnictví města a to
formou darovací smlouvy. Jedná se o tyto nemovitost a pozemky : objekt č.p.400 se
st.p.č.877 o výměře 32m2, objekt bez č.p.se st.p.878 o výměře 300m2, objekt bez č.p. se
st.p.č.1122 o výměře 84m2 a p.p.č.453/3 o výměře 2400m2
us.č. 50/2007 - kupní cenu objektu čp. 353 ulice Husova, Benešov nad Ploučnicí ve výši 250
932,-

us.č. 51/2007 - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt v ulici Nerudova č.p.279
č.8A o velikosti 1+2 v Benešově nad Ploučnicí, za kupní cenu 208.173,-Kč pro pana Martina
Dočekala, bytem Husova 392, Benešov nad Ploučnicí.
us.č. 52/2007 - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt v ulici Nerudova č.p.279
č.2A o velikosti 1+1 v Benešově nad Ploučnicí, za kupní cenu 149.268,-Kč pro pana Milana
Machara, bytem Sídliště 625, Benešov nad Ploučnicí
us.č. 53/2007 - uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.250/1 v domě č.p.250
ul. Českolipská s Olgou a Davidem Kalabisovými, bytem Benešov nad Ploučnicí,
Českolipská 200 za cenu 82.000,-Kč
us.č. 55/2007 - uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a Ústeckým krajem. Předmětem smlouvy je převod pozemků p.p.č.1231/1,
p.p.č.1239/1, p.p.č.1257/4, p.p.č.1262/2, p.p.č.1272/1, p.p.č.1322/2.
us.č. 56/2007 - převod části komunikace p.p.č.1230v k.ú. Benešov nad Ploučnicí z města na
Ústecký kraj.
us.č. 57/2007 - 50% podíl města na nákladech spojených s geodetickým zaměřením
pozemků, které budou převedeny z Ústeckého kraje na město. Jedná se o částku 32.500,-Kč
us.č. 59/2007 - žádost Aleny Slaninové, Děčínská 38, Benešov nad Pl. o prodloužení lhůty
pro vydání stavebního povolení o 1 rok, tj. do 6. 4. 2008 formou dodatku smlouvy.
us.č. 60/2007 - vnitřní mzdový předpis.
us.č. 62/2007 - rozsah stavebních úprav v budově bývalého kina, který bude podkladem pro
zpracování projektové dokumentace „Víceúčelové zařízení kina“
us.č. 65/2007 - návrh usnesení ZaM ze dne 24. 1. 2007

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o :
us.č. 49/2007 - návrh změny „Pravidel pro prodej nemovitostí z majetku města“.
us.č. 58/2007 - vyjmout byty 8B a 9B z prodeje a upravit tyto prostory jako společnou část
domu.

ZaM po projednání u k l á d á :

us.č. 42/2007 - zástupcům města ve VH BTS s.r.o. uložit jednatelce BTS s.r.o. svolat valnou
hromadu do 30. 5. 2007.
us.č. 43/2007 - zástupcům města ve VH BTS s.r.o. iniciovat provedení personálního auditu
ve spol. BTS s.r.o.
us.č. 45/2007 - Ing. Šumovi zpracovat mzdový a personální vývoj v BTS s.r.o. od vzniku této
společnosti
us.č. 46/2007 - zástupcům města ve VH BTS s.r.o. předkládat zápisy z VH na zasedání ZaM
us.č. 61/2007 - odb. VŽP projednat s realizátorem projektu vypracování dvou studií vnitřního
uspořádání budovy kina. Radu města pověřuje odsouhlasením ceny za tyto studie.

ZaM po projednání p o v ě ř u j e :
us.č. 44/2007 - Radu města výběrem firmy, která bude provádět personální audit ve spol.
BTS s.r.o.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
us.č. 33/2007 - informace o plnění ukládajících usnesení
us.č. 47/2007 - zprávu Ing. Šumy o činnosti BTS s.r.o.
us.č. 54/2007 - odstoupení manželů Karla a Miroslavy Horových od koupě bytu č.5B v
č.p.307, ul. Nerudova, Benešov nad Ploučnicí.
us.č. 63/2007 - informaci starosty města o bezdrátovém řešení městského rozhlasu
us.č. 64/2007 - kupní smlouvu mezi BTS s.r.o ,se sídlem v Benešov nad Ploučnicí
Českolipská 208 jako prodávající a Městem Benešov na Ploučnicí Náměstí Míru 1 jako
kupující. Předmětem smlouvy je prodej kolového traktoru ZETOR typ:7341 SUPER TURBO
RZ U000183 za cenu 5 81.910,-Kč vč.DPH určenou znaleckým posudkem č.192012007.
Úhrada bude provedena zápočtem vzájemných pohledávek. Kupní smlouva byla schválen
usnesením ZaM 31/2006 ze dne 13.9.2006.
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