USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí
konaného dne 19. 12.07 od 17:00 ve velké zasedací síni
MěÚ

ZaM po projednání s c h v á l i l o:
us.č. 152/2007 - program jednání dne 19. 12. 2007
us.č. 153/2007 - návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Klouček a p. Tojmar
us.č. 154/2007 - ověřovatele zápisu ve složení: p. Chour a p. Myšíková.
us.č. 156/2007 - že v souladu s usnesením č. 171/2006 stanovuje u zakázek malého rozsahu
podle § 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 výši finanční hodnoty, od které má odbor VŽP povinnost
předávat veškeré materiály komisi pro výběrové řízení k posouzení a vypracování návrhu pro
rozhodnutí RaM. Tato částka se stanovuje ve výši nad 500 000,- Kč bez započteného
DPH.
us.č. 161/2007 - poskytnutí daru(převodu) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
města Benešov nad Ploučnicí a to pozemek p.p.č.1230/5 o výměře 1243 m2 (oddělený dle
geometrického plánu č.862-084/2007 z p.p.č.1230).
us.č. 161/A/2007 - přijetí daru (nabytí) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Benešov nad Ploučnicí a to:
- pozemků p.č.1231/3 o výměře 20 m2 a p. p.č.1231/4 o výměře 61 m2 (oddělené dle
geometrického plánu č.862-084/2007 z p.p.č.1231/1)
- pozemků p. č. 1262/4 o výměře 631 m2, p. p. č. 1262/5 o výměře 40 m2 a p. p. č.
1262/6 o výměře 5m2 (oddělené dle geometrického plánu č.865-086/2007 z p.p.č.1262/2)
- pozemků p. č. 1272/4 o výměře 354 m2, p. p. č. 1272/5 o výměře 262 m2 a p. p. č.
1272/6 o výměře 102 m2 (oddělené dle geometrického plánu č.866-087/2007 z p.p.č.1272/1)
- pozemků p. č. 1239/6 o výměře 191 m2, p. p. č. 1239/7 o výměře 151 m2, p. p. č.
1239/8 o výměře 381 m2, p. p. č. 1239/9 o výměře 363 m2, p. p. č. 1239/10 o výměře 524
m2, p. p. č. 239/11 o výměře 104 m2, p. p. č. 1239/12 o výměře 101 m2, p. p. č. 1239/13 o
výměře 261 m2 a p. p. č. 1239/14 o výměře 155 m2 (oddělené dle geometrického plánu
č.864-085/2007 z p.p.č.1239/1)

us.č. 162/2207 - uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.p.č 717 v k.ú Benešov nad
Ploučnicí o výměře 1.696 m2 s Ing, Jiřím Moravcem, bytem Benešov nad Ploučnicí, Sídliště
656 za cenu v místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.
us. č. 167/2007 - rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2008.
us. č. 169/2007 - rozpočtové opatření č.17
us. č. 170/2007 - rozpočtové opatření č.18
us. č. 172/2007 - dodatek č.2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna,
Opletalova 607, Benešov nad Ploučnicí, IČO : 69411590
us. č. 173/2007 - dodatek č.3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Služby města
Benešov nad Ploučnicí, Náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, IČO:75014793
us. č. 174/2007 - dodatek č.4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699, IČO:70947112.
us. č. 176/2007 - rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2008 - jako schodkový. Příjmy
ve výši 45 000 Kč, výdaje ve výši 130 000 Kč, financování 85 000 Kč (částka 85 000 Kč,
která je zapojena ve financování je finanční úspora z minulých let).
us. č. 177/2007 - obecně závaznou vyhlášku č.5/2007
us. č. 178/2007 - plán práce Zastpitelstva města Benešov nad Ploučnicí na I.pololetí 2008 s
tím, že v lednu bude zastupitelstvo zasedat 30.1.2008.
us. č. 180/2007 - návrh usnesení z jednání dne 19.12.2007

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o:
us. č. 158/2007 - odkoupení podílu minoritního vlastníka spol. BTS za cenu stanovenou
znaleckým posudkem z roku 2004.
us. č. 164/2007 - záměr prodeje části pozemku p.p.č.730/1 v k.ú.. Ovesná.

ZaM po projednání u k l á d á:
us. č. 157/2007 - odboru VŽP jednat dále s RWE o možnosti plynofikace ulic Husova,
Cihelní atd., popřípadě zjistit další podrobnější informace o financování této akce (možnost
spojit s kanalizací)

us. č. 159/2007 - zástupcům města ve VH BTS zajistit prostřednictvím jednatele BTS
analýzu rozvoje společnosti a případných investic s ohledem na možné odkoupení podílu
minoritního vlastníka. Termín zpracování : 23. 1.2008

ZaM po projednání r e v o k u j e :
us. č. 155/2007 - us. č. 2006/209 - v souladu s usnesením č. 171/2006 stanovuje u zakázek
malého rozsahu podle § 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 výši finanční hodnoty, od které má odbor
VŽP povinnost předávat veškeré materiály komisi pro výběrové řízení k posouzení
a vypracování návrhu pro rozhodnutí RaM. Tato částka se stanovuje ve výši nad 100 000,Kč bez započteného DPH
us. č. 163/2007 - usnesení č.83/2006, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy o
budoucí kupní smlouvě s Ing. Jiřím Moravcem, bytem Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 656.

ZaM po projednání b e r e

n a v ě d o m í:

us. č. 160/2007 - plnění ukládajících usnesení z minulého jednání ZaM
us. č. 165/2007 - zprávu o činnosti MěP za uplynulé období
us. č. 166/2007 - zprávu o finančním hospodaření za 3.Q 2007 a zprávu o přípravě rozpočtu
na rok 2008
us. č. 168/2007 - zprávu finančního výboru
us. č. 171/2007 - opravu chyby v přepisu us.č.37/2007 a to správná částka výtěžku provozu
výherních automatů zní : 75 231,-Kč
us. č. 175/2007 - plán práce kontrolního výboru ZaM Benešov nad Ploučnicí na 1.pololetí
2008
us. č. 179/2007 - výzvu statutárního města Děčín ve spolupráci s KÚ Ústeckého kraje a
nemocnicí Děčín, finančně participovat na zajišťování ambulantní pohotovostní péče pro děti
a dospělé v roce 2008. ZaM souhlasí s finanční spoluúčastí a o její výši rozhodne až na
základě vytvořeného klíče, kterým bude navrhnuta výše příspěvku města Benešova n.Pl.
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