Usnesení
z 4. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 05.02.2014 od 13.30 hodin
v malé zasedací místnosti
! Upraveno!

RaM po projednání schválila:

Usnesení č. 28/14:
RaM schválila program jednání RaM 05.02.2014.(4)
Usnesení č. 29/14:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Urx, p. Zelený. (4)
Usnesení č. 33/14:
RaM schválila pachtovní smlouvu k pozemku p.p.č.972/2 o výměře 650 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí s panem Ing. K.J., Benešov nad Ploučnicí. Cena za zemědělský pacht činí 500 Kč/ rok. (4)
Usnesení č. 35/14:
RaM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08007943 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí na akci Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č. p. 602 a č. p. 706, Cihelní ul.,
Benešov nad Ploučnicí. Dodatek mění termín pro ukončení realizace na 2. 1. 2013 a termín předložení
podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce na 2. 4. 2014. (4)
Unesení č. 43/14:
RaM schválila uzavření smlouvy o spolupráci se ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí a Rodinným centrem
Medvídek při přípravě a realizaci projektu „Environmentální výchova dětí v Benešově nad Ploučnicí vybudování výukového zahradního altánu“ .(4)
Usnesení č. 44/14:
RaM schválila uzavření smlouvy o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., při realizaci sběru
textilního odpadu na území města Benešov nad Ploučnicí. (4)
Usnesení č. 46/14:
RaM schválila uzavření smlouvy o spolupráci se ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí při přípravě a realizaci
projektu „Keramická dílna základní školy“. (4)
Usnesení č. 47/14:
RaM schválila podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, prostřednictvím MAS Labské
skály na pořízení keramické pece a grafického lisu pro ZŠ a MŠ Benešov nad Pl., p. o. Vlastní podíl ve
výši 10% bude financován z příspěvku města v rámci rozpočtu organizace na rok 2014. (4)

Usnesení č. 50/14:
RaM schválila účetní odpisový plán na rok 2014. (4)

Usnesení č. 52/2014
RaM schválila Směrnici č. 2/2014 pro přebírání a evidenci, vydávání a další nakládání s nálezy
s účinností dnem schválení. (4)
Usnesení č. 53/14:
RaM schválila návrh usnesení z jednání dne 05.02.2014 (4)

RaM po projednání neschválila:
Usnesení č. 51/14:
RaM neschválila bezplatné užívání nepoužívané vývěsky (před domem č.p. 645, Benešov n.Pl.) pro ZO
KSČM Benešov n.Pl., žadatel A.H, předseda ZO č.3. (2 pro, 2 zdrž.)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 30/14:
RaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících usnesení.
Usnesení č. 31/14:
RaM bere na vědomí zprávu finančního výboru (zápis neobsahoval zprávu o inventarizaci majetku
města za rok 2013.)
Usnesení č. 36/14:
RaM bere na vědomí doporučující návrh výboru pro rozvojové a investiční priority města(revitalizace
koupaliště) s tím, že o záměru bude rozhodnuto po seznámení se s přípravnou dokumentací (autor
Ing. Kulík), kterou radní v této chvíli nemají k dispozici.
Usnesení č. 45/14.
RaM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.p.č. 879/1 o výměře 1200
m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí uzavřenou s paní V.V.Benešov nad Ploučnicí na žádost nájemce ke
dni 31. 01. 2014.
Usnesení č. 48/14:
RaM bere na vědomí vyhlášení volného dne pro žáky ZŠ na pondělí 3. března 2014 z organizačních
důvodů (celodenní vzdělávací akce celého pedagogického sboru – téma: Heterogenita skupiny a
klima třídy).

RaM po projednání revokuje:

Usnesení č. 32/14:
RaM revokuje us. č. 256/13 ze 17. 7. 2013.
Usnesení č. 40/14:
RaM revokuje usnesení číslo 04/14 z 15.1.2014.

RaM po projednání ZaM:
Usnesení č. 34/14:
Rada města doporučuje ZaM schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Snížení energetické
náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“ s firmou Děčínský stavební podnik,
s.r.o. Předmětem dodatku je změna předpokládaných realizačních termínů. Zahájení stavby 1. 4.
2014, dokončení stavby 30. 11. 2014. (4)
Usnesení 38/14:
RaM nedoporučuje ZaM schválit vyřazení položky na výstavbu hřiště u školy dle návrhu výboru pro
rozvojové a investiční priority města. Důvodem je usnesení ZaM č. 102/2013, kterým ZaM
jednohlasně schválilo záměr vybudování „malého“ hřiště u školy dle studie Ing. Arch. Drdáckého.
Usnesení č. 39/14:
RaM nedoporučuje ZaM schválit začlenění „malého hřiště“ do projektové přípravy na vybudování
„velkého“ hřiště. Důvodem je usnesení ZaM č. 102/2013, kterým ZaM jednohlasně schválilo záměr
vybudování „malého“ hřiště u školy a absence jakéhokoli použitelného hřiště pro žáky školy a dětské
sportovní oddíly.
Usnesení č. 41/14:
RaM doporučuje ZaM schválit rozpočet města na rok 2014 se změnami:
1) úprava v části Financování, vratka části dotace volby do Parlamentu ČR se na základě vyúčtování
s krajským úřadem se mění z 14492 Kč na 16710 Kč,
2) úprava v části Přijaté dotace se mění dotace na výkon státní správy ve výši 3847900 Kč na částku
3832400 Kč, na základě oznámení z krajského úřadu o závazných ukazatelích přidělených ze státního
rozpočtu, o rozdíl ve výši 15500 Kč bude ponížen rozpočet kapitoly hospodářská správa,
3) úprava v části neinvestičních výdajů v kapitole místní komunikace, ponížení o částku 70000, která
bude využita k nákupu nového veřejného osvětlení.

Usnesení č. 42/14:
RaM doporučuje ZaM schválit smlouvu o úvěru č. 10109/14/LCD, úvěr ve výši 6 mil. Kč na

dofinancování akce „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad
Ploučnicí“

Usnesení č. 49/14:
RaM doporučuje ZaM schválit usnesení: ZaM schválilo zahrnutí města Benešova nad Ploučnicí do
územní působnosti místního partnerství MAS Labské skály a s přípravou SCLLD – Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2014 - 2020.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 37/14:
RaM ukládá ved. HS pozvat Ing. Kulíka do jednání RaM ve věci revitalizace koupaliště.

..................................................
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

.…............................................
Karel Vrbický
místostarosta

