USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 19. 06. 2013 od 17:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání s c h v á l i l o :
usn. č. 48/2013 - návrhovou komisi ve složení: p. Hana Franclová, p. Josef Klouček, p.
Andrea Kulíková.
usn. č. 49/2013 - ověřovatele zápisu: p. Ota Dračka, p. Jiří Zelený
usn. č. 50/2013 - program jednání.
usn. č. 57/2013 - rozpočtové opatření č. 2.
usn. č. 58/2013 - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 453/3 o výměře
2400 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ostatní plocha – tenisové kurty)se
společností MSK Benešov nad Ploučnicí, o.s., Sokolský vrch 276, Benešov
nad Ploučnicí.
usn. č. 59/2013 - prodej p. p. č. 366/2 díl „a“ o výměře 17 m2 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí.
Kupující T. R., 405 02 Děčín, cena 7 823 Kč.
usn. č. 60/2013 - změnu kupní smlouvy schválené dne 14. 11. 2012, č. usn. 108/2012, týkající
se koupě pozemků od pana D. Š., Benešov nad
Ploučnicí. Smlouva se doplňuje o věcné břemeno práva chůze a jízdy přes
p.p.č. 155/10 část „a“ o výměře 1 m2, p.p.č. 155/9 část „b“ o výměře 9 m2,
p.p.č. 155/5 část „d + e“ o výměře 2 m2, p.p.č. 155/12 část „c“ o výměře
241 m2.
usn. č. 61/2013 - kupní smlouvu na zakoupení malotraktoru Antonio Carrago Tigertac HST 4
400 s příslušenstvím mezi organizací Služby města Benešov nad Ploučnicí,
p. o. a firmou SIZ, s. r. o. 468 45 Velké Hamry 694, za cenu 865 150 Kč.
usn. č. 62/2013 - uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi příspěvkovou organizací Služby
města Benešov nad Ploučnicí a Českou spořitelnou, a.s. ve výši 865.150,-Kč
se splatností do 3 let na koupi kolového malotraktoru ANTONIO
CARRARO TIGRETRAC HST 4400 s příslušenstvím a současně
schvaluje zajištění tohoto úvěru ručitelským závazkem města a pověřuje
starostku města jeho podpisem.
usn. č. 63/2013 - závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2012.
usn. č. 64/2013 - rozpočtový výhled Sdružení obcí Benešovska na roky 2014 – 2015.
usn. č. 65/2013 - plán práce na 2. pololetí s doplněním o zprávu výboru pro ,,Rozvoj a
investiční priority města Benešov nad Ploučnicí.“
usn. č. 66/2013 - šikmá parkovací stání na sídlišti – dle studie.
usn. č. 67/2013 - usnesení z jednání dne 19. 6. 2013.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 51/2013 - rezignaci p. F. Ušáka na členství v KV.
usn. č. 52/2013 - zprávu o činnosti kontrolního výboru.
usn. č. 56/2013 - zprávu o výsledku hospodaření města za první čtvrtletí roku 2013.

ZaM po projednání p o v ě ř u j e :
usn. č. 53/2013 - Kontrolní výbor kontrolou postupu města a jeho složek ve vztahu
k nájemcům restaurace na koupališti v datu mezi 20. 11. 2010 a 19. 6. 2013.
Termín: září 2013 – zastupitelstvo.
usn. č. 54/2013 - FV kontrolou hospodaření městského koupaliště do konce roku 2013.
usn. č. 55/2013 - kontrolní výbor provedením kontroly hospodaření v městských lesích.
Termín: prosinec 2013 – zastupitelstvo.

…………………………………
Mgr. Dagmar Tesarčíková
Starostka města

……………………………………
Karel Vrbický
Místostarosta města

