Usnesení
z 4. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 11.02.2015 od 9 hodin
v malé zasedací místnosti
!Upraveno!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 30/15:
Rada města schválila program jednání RaM dne 11.02.2015.(3)
Usnesení č. 31/15:
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petra Tojmarová, p. Radek Provazník. (3)
Usnesení č. 33/15:
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k b. j. č. 17 v objektu Sokolský vrch čp. 409,
Benešov nad Ploučnicí s p. J.F., Benešov nad Ploučnicí. Nájemní smlouva na dobu určitou – 1
rok. (3)
Usnesení č. 34/15:
Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Službami
města Benešova nad Ploučnicí, p.o. se sídlem Benešova nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 na
provedení stavebních prací v bytové jednotce č. 2 v domě č.p. 380, Wolkerova ul., Benešov
nad Ploučnicí za cenu ve výši 209 966,-- Kč bez DPH. (3)
Usnesení č. 35/15:
Rada města schválila uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu Benešov nad Ploučnicí, Nádražní - odstranění výusti DC 49,
číslo stavby DC 002 015 mezi městem Benešov nad Ploučnicí a společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice. (3)
Usnesení č. 37/15:
Rada města Benešov nad Ploučnicí schválila Mgr. Špičkovi souhlas s uzavřením dohody o
splácení dluhu s manželi H. (3)
Usnesení č. 38/15:
Rada města schválila Dodatek č. 20 ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních
fondů pro Městskou knihovnu v Benešově nad Ploučnicí. (3)

Usnesení č. 41/15:
Rada města schválila odměny za výkon slavnostních a svatebních obřadů:
Starosta a místostarostka – bez výplaty odměny
Ostatní oddávající – 300 Kč/obřad + 100 Kč za každý další obřad ve stejný den
Matrikářky – úhrada v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou. (3)
Usnesení č. 42/15:
Rada města schválila formu výplaty ošatného za výkon slavnostních a svatebních obřadů:
Pro nově zvolené oddávající jednorázové ošatné ve výši 5000 Kč po provedení 5 obřadů. Matrikářka a oddávající nárok na 5000 Kč za každých 20 provedených obřadů, maximálně však
5000 za rok. Vyplacení po vzniku nároku tj. po vykonání stanoveného počtu obřadů a po
předložení dokladů o koupi ošacení (obuv, oděv, doplňky apod.)
Usnesení č. 43/15:
Rada města schválila příkazní smlouvu o poskytování právních služeb mezi Mgr. Pavlem Krasem, advokátem, V Jirchářích 60/6, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 73611808 a městem Benešov
nad Ploučnicí a pověřuje starostu města, Filipa Ušáka, k jejímu podpisu. (3)
Usnesení č. 44/15:
Rada města schválila příkazní smlouvu pro inženýrskou činnost ve vodohospodářské výstavbě
s Ing. Richardem Kulíkem, Benešov nad Ploučnicí, IČ 11445289. (3)
Usnesení č. 46/15:
Rada města schválila příkazní smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Ing.
Petrem Pudilem, Horní Habartice , okres Děčín. (3)
RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 32/15:
Rada města bere na vědomí zadání zakázky malého rozsahu dle ustanovení čl. III, odst. 3/b)
směrnice města č. 1/2014 - zdůvodnění osoby odpovědné za zadání v souladu s čl. IV.
směrnice zhotoviteli panu Zdeňkovi Břicháčkovi, Luční 56, Smržovka. Předmětem zakázky je
vyvložkování komínového tělesa a dopojení kamen v bytovém domě č.p. 95 a bytové
jednotce č. 4, ul. Krátká, Benešov nad Ploučnicí. Za cenu ve výši 21 078,-- Kč bez DPH.
Usnesení č. 45/15:
Rada města bere na vědomí informaci starosty města k průběhu jednání ve věci městských
lesů.
Usnesení č. 48/15:
RaM bere na vědomí postup při poskytování informací z městského úřadu a postup při předkládání materiálů na jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 49/15:
RaM bere na vědomí zprávu o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a
dodatečných inventurních soupisů a o změnách a vyřazeném majetku města.

RaM po projednání ukládá:
Usnesení č. 36/15:
Rada města ukládá zástupcům města ve školské radě při ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí dne
12.02.2015 projednat s vedením školy další možnosti využití a správy hřiště u ZŠ.
Usnesení č. 50/15:
Rada města ukládá Zdeňku Přivřelovi, tajemníkovi městského úřadu předložit radě města po
předchozí konzultaci s vedením města možné varianty změny organizační struktury
městského úřadu vedoucí k větší úspornosti a efektivitě fungování města.

RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 39/15:
RaM revokuje usnesení RaM č. 492/2007.
Usnesení č. 40/15:
RaM revokuje usnesení RaM č. 159/2013.

RaM po projednání zvolila:
Usnesení č. 47/15:
Rada města zvolila koordinátorem projektu Zdravé město a MA21 Bc. Nikol Šillerovou. (3)

..............................................
Filip Ušák
starosta města

........................................................
Mgr. Petra Tojmarová
místostarostka

