Usnesení
z 22. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 13.11.2013 od 13.30 hodin
v kanceláři starostky města Benešov n.Pl.
UPRAVENO!
RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 390/13:
RaM schválila program jednání RaM 13.11.2013.(5)
Usnesení č.391/13:
RaM schválila návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Zelený. (4)
Usnesení č. 393/12
RaM schválila likvidaci nálezu ze dne 7.5.2013 (klíč FAB bez přívěsku) vhozením do nádoby na TKO;
Likvidaci nálezu ze dne 9.5.2013(klíč FAB malý na provázku) – vhozením do nádoby na TKO.(5)
Usnesení č. 396/13:
RaM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, jejímž předmětem bude zřízeno břemeno práva zřizovat a provozovat
elektrizační soustavu a přetínat pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení, na pozemky uvedené v GP
a to p.p.č 1331/3 v rozsahu 14 m2, 1345/1 v délce 33 m2 a p.p.č. 1341/1 v délce 4 m2.(5)
Usnesení č. 397/13:
RaM schválila výměnu bytů č. 6 v č.p. 560, ul. Bezručova, Benešov nad Ploučnicí (1. patro)za byt č. 2,
ul. Bezručova, č.p. 560, Benešov nad Ploučnicí (přízemí). Důvodem výměny je imobilita současné
nájemnice bytu č. 6, paní V.V.(5)
Usnesení č. 398/13:
RaM schválila prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu Opletalova čp. 673,
Benešov nad Ploučnicí – ZUŠ Žandov na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2013.(5)
Usnesení č. 395/13:
RaM schválila záměr pronájmu části p. p. č. 63 o výměře 33m2.(5)
Usnesení č. 400/13:
RaM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi městem a příspěvkovou organizací
Služby města Benešova nad Ploučnicí, kterým se mění čl. 2 smlouvy: Předmětem dodatku č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce je zapůjčení nemovitého majetku města do užívání výše uvedené příspěvkové
organizaci. Kompletní seznam městem zapůjčeného majetku je rozšířen o nově zavedený majetek pozemek p.p.č. 453/3 o výměře 2400 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)

Usnesení č. 401/13:
RaM schválila vítěze VŘ na dodavatele služby Sběr, svoz a likvidace SKO v Benešově nad Ploučnicí a
Ovesné pro rok 2014, Technické služby Děčín, a. s. za cenu 1 692 356 Kč vč. DPH, což je nejnižší
nabídková cena.(5)

Usnesení č. 407/13:
RaM schválila dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro
jednotky dobrovolných hasičů obcí, nasazených v průběhu povodně v červnu 2013, od Ústeckého
kraje v celkové výši 158 874 Kč a uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace.(5)
Usnesení č. 408/13:
RaM schválila čerpání částky 100 000 Kč z investičního fondu organizace Služby města Benešov nad
Ploučnicí, příspěvková organizace na částečné pokrytí oprav vozového parku při přípravě na zimní
sezónu.(5)
Usnesení č. 409/13:
RaM schválila směrnici č. 3/2013 „Termíny a systémy vymáhání pohledávek“.(5)
Usnesení č. 415/13:
RaM schválila mimořádnou odměnu statutární zástupkyni ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, Mgr.
Miroslavě Šmídové . Odměna je přiznána za velmi příznivé hodnocení školy ČŠI, realizaci projektů,
získávání dotací, aktivity mimoškolního zaměření. Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků
školy.(4 pro, 1 zdr.)
Usnesení č. 416/13.
RaM schválila dle § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výjimku z počtu žáků v 9. třídě
ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, počet žáků v 9. třídě pro školní rok 2013/2014 bude 32.(4 pro, 1 zdr.)
Usnesení č. 418/13.
RaM schválila přijetí daru pro ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. ve výši 7000 Kč od společnosti
Tesco Stores, a. s. Dar bude využit pro nákup vánočních dárků a sladkostí pro děti v MŠ.(5)
Usnesení č. 419/13:
RaM schválila opravu us. č. 371/13 v části číslo dodatku, číslo 8 se nahrazuje číslem 9.(5)
Usnesení 420/13:
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka
sousedního pozemku p.p.č. 103/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro stavebníky V. a Y. D., Benešov nad
Ploučnicí ke stavebním úpravám objektu č.p. 418 na pozemcích p.p.č. 560 a 102/6 v jejich vlastnictví,
a to přístavbu verandy, závětří u vchodu a přístavbu přístřešku u garáže. (5)
Usnesení č. 424/13:
RaM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 313028 ze dne 24. 10. 2013, jejímž předmětem je
realizace stavby ul. Komenského – komunikace a odstavné plochy. (5)
Usnesení č. 425/13:
RaM schválila návrh usnesení z jednání dne 13.11.2013 (5)
RaM po projednání nechválila:

Usnesení č. 394/13:
RaM neschválila inzerování města v publikaci Omalovánky první pomoci.

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 392/13:
RaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících usnesení.
Usnesení č. 399/13:
RaM bere na vědomí dopis zastupitele p. Dračky ve věci dopravní nehody na komunikaci II/262 mezi
Březinami a Soutěskami.
Usnesení č. 402/13:
RaM bere na vědomí informaci o přípravě akce „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí.“
Usnesení č. 405/13:
RaM bere na vědomí informaci o stavu realizace a provozování investiční akce „Protipovodňová
opatření města Benešov nad Ploučnicí.
Usnesení č. 410/13:
RaM bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ k současnému stavu ve věci exekucí za odpady.
Usnesení č. 411/13:
RaM bere na vědomí informaci o stavebních úpravách v areálu hřiště v Benešově n.Pl.
Usnesení č. 412/13:
RaM bere na vědomí informaci o výběru technického dozoru investora na akci Snížení energetické
náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí.
Usnesení č. 414/13:
RaM bere na vědomí plán inventur na rok 2013.
Usnesení č. 417/13:
RaM bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy v Benešově nad Ploučnicí po dobu zimních
prázdnin, tj. od 23. 12. 2013 do 31. 12. 2013 (4 pracovních dny).
Usnesení č. 422/13:
RaM bere na vědomí informaci odb. VŽP a právního zástupce města o ukončení akce: „Rekonstrukce
mostu na místní komunikaci Sokolský vrch.“

RaM po projednání ukládá:

Usnesení č. 403/13:
RaM ukládá starostce města podepsat smlouvu o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti objektu
ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“ po odsouhlasení akceptovatelnosti změn podle varianty 2
energetického auditu SFŽP.
Usnesení č. 404/13:
RaM ukládá odb. VŽP realizovat předání stavby na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“ až po podpisu smlouvy o financování akce.
Usnesení č. 406/13:
RaM ukládá odb. VŽP projednat s dodavatelem zařízení specifikaci úkonů pro provoz a údržbu
zařízení, pořízeného v rámci akce „Protipovodňová opatření města Benešov nad Ploučnicí“ a
navrhnout optimální řešení problematiky údržby a provozu zařízení.
Usnesení č. 421/13:
RaM ukládá Bc. Blance Vyhnálkové,DiS., odb. SM, připravit VŘ na dodávku elektřiny a plynu pro
město a jím zřízené příspěvkové organizace ve spolupráci s Benešovskou teplárenskou společností s.
r. o., zastoupenou jednatelem společnosti, JUDr. Milanem Francem.
RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 413/13:
RaM doporučuje ZaM schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství, uzavřené mezi Ústeckým
krajem a městem Benešov nad Ploučnicí, jejímž předmětem je zajištění přípravy a realizace projektu
Cyklostezka Ploučnice. Dodatkem se smlouva prodlužuje do 31. 12. 2019.
RaM po projednání pověřuje:
Usnesení č. 423/13:
RaM pověřuje právního zástupce města k projednání záležitosti „Rekonstrukce mostu na Sokolský
vrch na místní komunikaci v Benešově nad Ploučnicí“ s projektantem akce.

..................................................
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města
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Karel Vrbický
místostarosta

