Usnesení
z 6. jednání Rady města Benešov n. Pl. konané dne 12.04.2021 od 15.00 h
ve velké zasedací místnosti MÚ
Přítomni: dle prezenční listiny – 5 Upraveno !
Rada města po projednání schválila:

Usnesení č. 145/21
Rada města schválila program jednání rady města konané dne 12.04.2021. (5)

Usnesení č. 146/21
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: p. Ivana Neliba, p. Petr Jansa. (5)

Usnesení č. 148/21
Rada města schválila účetní odpisový plán pro rok 2021 Školní jídelny Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace, Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí. (5)

Usnesení č. 150/21:
Rada města schválila účetní závěrku 2020, Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Přílohu a zprávu o
činnosti Školní jídelny Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace, Opletalova 673,
Benešov nad Ploučnicí. (5)

Usnesení č. 151/21:
Rada města schválila převod hospodářského výsledku (HV) za rok 2020 Školní jídelny
Benešov nad Ploučnicí, p.o., Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí ve výši 39.563,02 Kč, v
členění zisk z hlavní činnosti ve výši 82.864,67 Kč a ztrátu z vedlejší činnosti -43.301,65 Kč. (5)

Usnesení č. 152/21:
Rada města schválila převod výsledku hospodaření Školní jídelny Benešov nad Ploučnicí,
p.o., Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí v tomto členění: do fondu odměn zisk ve výši
39.563,02 Kč. (5)
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Usnesení č. 156/21:
Rada města schválila účetní závěrku za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku do
fondů příspěvkové organizace Služby města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov
n.Pl. a to: rezervní fond – 82 369,14 Kč, fond odměn – 200 000 Kč. (5)

Usnesení č. 157/21:
Rada města schválila udělení souhlasu se členstvím pana Ing. Tomáše Reichelta, tajemníka
městského úřadu ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., IČ 601 26 361,
se sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje tajemníka městského úřadu ve prospěch
města Benešov nad Ploučnicí a schválila úhradu pravidelného ročního členského příspěvku za
členství v tomto sdružení z rozpočtu města. (5)

Usnesení č. 158/21:
Rada města schválila pořádání veřejné sbírky na „Podporu obnovy areálu kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí“. (5)
Usnesení č. 163/21:
Rada města schválila návrh Příkazní smlouvy se společností Ekonomické a právní
poradenství, s.r.o., včetně cenového ujednání. (5)
Usnesení č. 164/21:
Rada města schválila uzavření Příkazní smlouvy se společností Ekonomické a právní
poradenství, s.r.o. a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. (5)

Usnesení č. 166/21:
Rada města schválila záměr obce o výpůjčce nemovitosti pozemku p.č. 516 v k.ú. Františov
nad Ploučnicí (ovocný sad). Vypůjčitel bude M. Š. a E.Z. , Benešov nad Ploučnicí.
K výpůjčce se stanovují tyto podmínky:
- Pozemek bude vypůjčen za účelem obnovení ovocného sadu
- Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, v délce trvání 10 let
- Vypůjčitel není oprávněn přenechat nemovitost do užívání třetí osoby
- V případě ukončení Smlouvy o výpůjčce, nebude vypůjčitel požadovat od obce
žádnou úhradu případných vynaložených nákladů na údržbu předmětného pozemku,
ani dalších nákladů spojených s užíváním vypůjčeného pozemku. (5)

Usnesení č. 167/21:
Rada města schválila udělení výjimky z Článku XI. odst. 4 Směrnice č. 8/2016 zásady a
postupy při zadávání veřejných zakázek. (5)
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Usnesení č. 168/21:
Rada města schválila cenovou nabídku na služby spojené s realizací projektu „Sázení stromů
– hřbitov – Benešov nad Ploučnicí“ a návrh Smlouvy o dílo se společností 3L studio, s.r.o. na
zajištění služeb spojených s realizací projektu „Sázení stromů – hřbitov – Benešov nad
Ploučnicí“. (5)
Usnesení č. 169/21:
Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností 3L studio, s.r.o. na na zajištění
služeb spojených s realizací projektu „Sázení stromů – hřbitov – Benešov nad Ploučnicí“, a
zároveň pověřuje starostu města Pavla Urxe k podpisu Smlouvy o dílo. (5)
Usnesení č. 170/21:
Rada města schválila prohlášení o udělení souhlasu s realizací projektu podle dokumentace
„Sázení stromů – hřbitov – Benešov nad Ploučnicí“ a pověřuje starostu města p. Pavla Urxe
k jeho podpisu. (5)

Usnesení č. 171/21:
Rada města schválila udělení výjimky z Článku XI. odst. 4 Směrnice č. 8/2016 zásady a
postupy při zadávání veřejných zakázek. (4, 1 se zdržel – p. Neliba)
Usnesení č. 172/21:
Rada města schválila cenovou nabídku na provedení realizace stavby „Komunikace pro pěší v
úseku km 30,200 – 30,700 silnice II/262 v Benešově nad Ploučnicí“ a návrh Smlouvy o dílo se
zhotovitelem Stavební firma Bardzák s.r.o. (IČ:28745001), Sokolovská 114, Benešov nad
Ploučnicí na provedení stavby „Komunikace pro pěší v úseku km 30,200 – 30,500 silnice
II/262 v Benešově nad Ploučnicí“. (4 pro, 1 se zdržel - p. Neliba)
Usnesení č. 173/21:
Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Stavební firma Bardzák
(IČ:28745001), Sokolovská 114, Benešov nad Ploučnicí na provedení stavby „Komunikace pro
pěší v úseku km 30,200 – 30,700 silnice II/262 v Benešově nad Ploučnicí“ za cenu 1 127
924,59 Kč vč. DPH, a zároveň pověřuje starostu města Pavla Urxe k podpisu Smlouvy o dílo.
(4 pro, 1 se zdržel)

Usnesení č. 174/21:
Rada města schválila pronájmu části pozemku p.č. 1230/4 o celkové výměře 70 m2 za
účelem zřízení předzahrádky pro Obchod Květinářství, Kavárnu u Majdalenky a Restauraci
Jelen. (5)
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Usnesení č. 175/21:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešov nad Ploučnicí jako
vlastníka sousedního pozemku p.č. 1254/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro stavebníky Ing.
J. M. a Ing. L.M. , bytem Benešov nad Ploučnicí k přístavbě zádveří o výměře 24,50 m2 a
stavby samostatné garáže se skladem o výměře 56,34 m2 na pozemcích ve vlastnictví
žadatele st.p.č. 575 a p.č. 347/5 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)
Usnesení č. 176/21:
Rada města schválila odpisový plán na rok 2021 pro město Benešov nad Ploučnicí, náměstí,
Míru 1, Benešov nad Ploučnicí. (5)

Usnesení č. 177/21:
Rada města schválila návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 29.3.2021 uzavřené se
společností HANTYCH s.r.o., Janská 111, 405 02 Děčín. (5)

Usnesení č. 178/21:
Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené se společností
HANTYCH s.r.o., Janská 111, Děčín, týkající se prodloužení dodávky do 31.5.2021 a pověřuje
starostu města k jeho podpisu. (5)
Usnesení č. 183/21:
Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu prostor Státního zámku v Benešově nad
Ploučnicí ke sňatečným a obdobným obřadům s Národním památkovým ústavem, s.p.o., se
sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou a to od 12.04.2021 do 30.11.2021. (5)
Usnesení č. 185/21:
Rada města schválila plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města. (5)

Usnesení č. 186/21:
Rada města schválila dodatek č. 001 pojistné smlouvy č. 518806018 – Pojištění majetku - z
důvodu odpojištění elektroniky. (5)

Usnesení č. 187/21:
Rada města projednala a schválila Organizační směrnici č. 02/21 – Účtový rozvrh. (5)
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Rada města pro projednání projednala a předkládá ZaM města:

Usnesení č. 153/21:
Rada města projednala a předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh ve věci
navýšení provozního příspěvku z rozpočtu města pro p.o. Služby města Benešov nad
Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí – nabídka ÚP Děčín – 8 míst na VPP.
Usnesení č. 160/21:
Rada města doporučuje ZaM schválit udělení výjimky z Článku XI. odst. 4 Směrnice č. 8/2016
zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek. (5)
Usnesení č. 161/21:
Rada města doporučuje ZaM schválit cenovou nabídku na provádění autorského a
technického dozoru stavby „Objekt pro zájmové vzdělávání, Nerudova č.p. 689, Benešov nad
Ploučnicí“ a návrh Smlouvy o dílo s Ing. Miroslavem Kubíkem na provádění autorského a
technického dozoru stavby „Objekt pro zájmové vzdělávání, Nerudova č.p. 689, Benešov nad
Ploučnicí“.(5)
Usnesení č. 162/21:
Rada města doporučuje ZaM schválit uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Miroslavem Kubíkem na
provádění autorského a technického dozoru stavby „Objekt pro zájmové vzdělávání,
Nerudova č.p. 689, Benešov nad Ploučnicí“. (5)

Usnesení č. 165/21:
Rada města projednala a doporučuje ZaM neschválit záměr prodeje části pozemku p.č.
1260/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ostatní plocha, ostatní
komunikace).

Usnesení č. 179/21:
Rada města doporučuje ZaM Benešov nad Ploučnicí schválit Program na obnovu
nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí. (5)

Usnesení č. 180/21:
Rada města doporučuje ZaM Benešov nad Ploučnicí schválit výsadbu stromů na p. p. č.
1155, k. ú. Benešov nad Ploučnicí podle projektové dokumentace „Sázení stromů – hřbitov –
Benešov nad Ploučnicí“ (3L studio 02/2021) a souhlasit s udržitelností projektu po dobu 10
let od jeho dokončení. (5)
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Usnesení č. 184/21:
Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření
č. 1. (5)

Rada města po projednání bere na vědomí:

Usnesení č. 147/21
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení rady.
Usnesení č. 149/21
Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2020 Školní jídelny Benešov nad
Ploučnicí, příspěvkové organizace, Opletalova 673, Benešov nad Ploučnicí.

Usnesení č. 154/21:
Rada města bere na vědomí vyčíslení nákladů na sběrný dvůr, spravovaný organizací Služby
města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad
Ploučnicí.

Usnesení č. 181/21:
Rada města bere na vědomí informaci MV ČR č.j. MV – 130675-16/VS-2020 ve věci
stanovování různých druhů poplatků spojených s konáním sňatečných obřadů.

Rada města po projednání ukládá:

Usnesení č. 155/21:
Rada města ukládá řediteli p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí předložit radě města
návrh na zpoplatnění uložení odpadu na sběrný dvůr. T: RaM 26.4.2021)
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Rada města po projednání určuje:
Usnesení č. 159/21:
Rada města určuje osoby oprávněné jednat ve věci veřejné sbírky jménem obce ve věci
veřejné sbírky na „Podporu obnovy areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Benešově nad
Ploučnicí“ a to:
jméno a příjmení: Pavel Urx.

Rada města po projednání revokuje:
Usnesení č. 182/21:
Rada města revokuje usnesení rady města č. 140/21 ze dne 24.3.2021.

……………………………………………………………..
Pavel Urx
starosta města

…………………………………………………………….
Petr Jansa
místostarosta města
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