USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 18. 12. 2014 od 16:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání s c h v a l u j e :
usn. č. 99/2014 - jako ověřovatele zápisu pana Karla Vrbického a paní Andreu Kulíkovou.
usn. č. 100/2014 - návrhovou a volební komisi ve složení: p. Ota Dračka, p. Radek Lekner, p.
Petr Jansa.
usn. č. 101/2014 - program zasedání v předloženém znění.
usn. č. 103/2014 - rozpočet města na rok 2015 jako schodkový s tím, že schodek bude krytý
stavem financí na účtech a přijatým úvěrem ve výši 4 mil.Kč, který je
určen na úhradu investiční akce: Snížení energetické náročnosti v budově
Základní školy v Benešově nad Ploučnicí, včetně navýšení rozpočtu
v kapitole Příspěvky rady města o 50 tisíc korun. O tyto prostředky bude
krácena rozpočtová rezerva v původní výši 1 961 524Kč. Volné finanční
prostředky ve výši 1 911 524 Kč budou ponechány jako rezerva, položka
8115, viz příloha k rozpočtu.
Finanční odbor provede neprodleně rozpis rozpočtu v podrobném členění
dle Vyhlášky o rozpočtové skladbě a informuje o schválení výše příspěvků
a jiných transferů jako závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové
organizace, MSK Benešov nad Ploučnicí, RC Medvídek Benešov nad
Ploučnicí.
usn. č. 104/2014 - rozpočtový výhled na roky 2016-2017.
usn. č. 105/2014 - rozpočtové opatření č. 17.
usn. č. 106/2014 - rozpočtové opatření č. 18.
usn. č. 107/2014 - zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 1 v domě č. p. 351, ul.
Českolipská, Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 108/2014 - uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a M. M., bytem Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 110/2014 - hlasování o složení Kontrolního výboru v celém předloženém bloku.
usn. č. 113/2014 - hlasování o složení Finančního výboru v celém předloženém bloku.
usn. č. 115/2014 - hlasování o složení Výběrové komise v celém předloženém bloku.
usn. č. 119/2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10109/14LCD ze dne 21. 2. 2014.
usn. č. 120/2014 - plán práce ZaM na I. pololetí 2015 – viz. příloha.
usn. č. 123/2014 - usnesení z jednání dne 18. 12. 2014.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 102/2014 - zprávu vedoucího odboru VŽP ve věci zpracování aktualizace studie
vedení cyklostezky Ploučnice na území města Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 121/2014 - zprávu o činnosti vedení města a činnosti městského úřadu.

ZaM po projednání u r č u j e :
usn. č. 109/2014 - počet členů Kontrolního výboru: 5.
usn. č. 112/2014 - počet členů Finančního výboru: 5.

ZaM po projednání v o l í :
usn. č. 111/2014 - předsedu Kontrolního výboru: Ing. Ivo Mádle.
člena Kontrolního výboru: p. Emil Kačer st., p. Radek Prášek, Ing. Jiří
Pucholt, Ing. Jiří Zeman.
usn. č. 114/2014 - předsedu Finančního výboru: p. Andrea Kulíková.
člena Finančního výboru: p. Martin Verner, p. Jiří Zelený, p. Radek
Provazník, p. David Pflanzer.
usn. č. 116/2014 - Výběrovou komisi ve složení:
Předseda: Radek Prášek, členové: Petr Jansa, Jan Polanský, Josef Klouček
st., Ing. Ivo Mádle
Náhradníci: Rada města.

ZaM po projednání u k l á d á :
usn. č. 117/2014 - předsedovi Kontrolního a Finančního výboru
a) Připravit statut a jednací řád výboru
b) Připravit plán práce pro rok 2015.
usn. č. 118/2014 - Kontrolnímu výboru
a) Prověřit hospodaření a činnost městských lesů.
usn. č. 122/2014 - řediteli SLM informovat o této sml. ZaM.

ZaM po projednání d o p o r u č u j e :
usn. č. 122/2014 - řediteli SLM uzavřít smlouvu o nájmu rest. na koupališti se spol. Slovanka
s.r.o.

…………………………………
Filip Ušák
Starosta města
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Mgr. Petra Tojmarová
Místostarostka města

