Usnesení
z 1. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 21.01.2015 od 7 hodin
v malé zasedací místnosti Benešov n.Pl.
! Upraveno!

RaM po projednání schválila:
Usnesení č. 01/15:
Rada města schválila program jednání RaM dne 21.01.2015.(4)
Usnesení č. 02/15
Rada města schválila návrhovou komisi ve složení:
Myšíková. (4)

Mgr. Petra Tojmarová, p. Zděnka

Usnesení č. 03/15:
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV. na stavbu IV-12-4012013/VB001
DC_Benešov n/Pl, p.č.245/21, nové kNN na pozemku p.č. 229/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
(4 pro)
Usnesení č. 04/15:
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska ke stavbě č. č. IV-12-4013423/001
DC_Benešov n/Pl, ppč. 122/2, nové kNN na pozemku p.č. 1241 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
(4 pro)
Usnesení č. 05/15:
Rada města schválila uzavření Smlouvy o zavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013423/001 DC_Benešov
n/Pl, p.p.č. 122/2, nové kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. (4 pro)
Usnesení č. 06/15:
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy p. Š.K., Benešov nad Ploučnicí na dobu
určitou, a to od 1.2.2015 do 31.7.2015. (4 pro)
Usnesení č. 07/15:
Rada města schválila záměr prodeje části pozemku p.č. 730/1v k.ú. Ovesná. (4 pro)
Usnesení č. 10/15:
Rada města schválila platební kalendář pro Školní jídelnu, p.o., Opletalova čp. 673, Benešov
nad Ploučnicí na rok 2015 na dodávku tepla a TUV. (4 pro)

Usnesení č. 11/15:

Rada města schválila platební kalendář pro Základní školu a Mateřskou školu, p.o.,
Opletalova čp. 699, Benešov nad Ploučnicí na rok 2015 na dodávku tepla a TUV do objektu
Cihelní 706, Benešov nad Ploučnicí – 5. třída MŠ. (4 pro)
Usnesení č. 12/15:
Rada města schválila prominutí poplatku za pronájem městského kulturního zařízení (kino)
na akci, kterou pořádá pan Ota Dračka – koncert skupiny Harcovníci 23. 1. 2015. (4 pro)
Usnesení č. 18/15:
Rada města schválila změnu ve směrnici města č. 1/2014 - Zásady a postupy při zadávání
veřejných zakázek a to takto:
Čl. III. Úvodní ustanovení – odstavec 3/a) rozdělit první kategorii zakázek malého rozsahu
na:
-

I/a do 10 000 Kč

-

I/b do 100 000 Kč

Odst. 3/b
II. kategorie od 100 000 do 200 000 Kč (500 000 Kč v případě veřejných zakázek na stavební
práce)
Dále čl. IV Zadávání zakázek malého rozsahu I. kategorie (do 100 000 Kč) – jen změna částky
v názvu.
Čl. IV. - odst. 1 o rozsahu zadání zakázky malého rozsahu kategorie I/a rozhoduje příslušný
vedoucí odboru a předkládá zdůvodnění zadání starostovi města (popř. místostarostovi).
V případě zakázky v rozsahu kategorie I/b rozhoduje starosta města (popř. místostarosta),
který důvody k zadání předkládá radě města.
Čl. IV. - odst. 2., odst. 3., odst. 4., odst. 5., odst. 6. – doplnění změní první věty takto :
vedoucí odboru …. ve věcech náležejících do kategorie I/a) a starosta města (místostarosta)
… ve věcech náležejících do kategorie I/b).
Ostatní ustanovení směrnice č. 1/2014 - Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek
zůstávají beze změny. (4 pro)
Usnesení č. 20/15:
Rada města schválila výpověď smlouvy o provádění a kontrole hospodaření v lesích
v majetku obce Benešov nad Ploučnicí, výkonu odborné správy a zpracování hospodářských
plánů a žádostí o dotace uzavřené mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Václavem
Gregorem. (4 pro)

RaM po projednání doporučuje ZaM:
Usnesení č. 08/15:
Rada města doporučuje ZaM revokaci usnesení č. 56/2010 ze dne 24.3.2010.
Usnesení č. 09/15:
Rada města doporučuje ZaM schválit použití reprodukční ceny k ocenění pozemků zjištěných
při digitalizaci, dalších pozemků bezúplatně přijatých, pozemků zjištěných při
inventarizačních přebytcích:
Stavební pozemky

150,-- Kč/m2

Zahrada ve funkčním celku se stavebním pozemkem

100,-- Kč/m2

Zemědělská půda k.ú. Benešov nad Ploučnicí
k.ú. Ovesná

7,-- Kč/m2
6,-- Kč/m2

(tj. orná půda, chmelnice, ovocný sad a trvalý travní porost)
Ostatní plocha, ostatní komunikace

40,-- Kč/m2

Lesní pozemek

7,-- Kč/m2

Vodní plocha

5,-- Kč/m2.

(4 pro)
Usnesení č. 14/15:
Rada města doporučuje ZaM města schválení vstupu Města Benešov nad Ploučnicí do
asociace Národní síť Zdravých měst ČR. (4 pro)
Usnesení č. 15/15:
Rada města doporučuje ZaM města schválení dokumentu ,,Deklarace Zdravých měst“ v
předloženém znění. (4 pro)
Usnesení č. 16/15:
Rada města doporučuje ZaM pověřit místostarostku Mgr. Petru Tojmarovou jako politika
projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“. (4 pro)

RaM po projednání bere na vědomí:
Usnesení č. 13/15:
Rada města bere na vědomí informaci o vyhlášení volna pro žáky Základní školy v Benešově
nad Ploučnicí v pátek 23.1. z technicko- provozních důvodů.

RaM po projednání zřizuje:
Usnesení č. 17/15:
Rada města zřizuje Komisi prevence kriminality a bezpečnosti. A volí členy:
Filip Ušák, starosta města, předseda
Zdeněk Přivřel, BBA, tajemník MěÚ, člen
Václav Červenka, velitel městské policie, člen
Jan Svatoš, strážník městské policie, člen
Npor. Bc. Štefan Baldinus, vedoucí OO PČR, Benešov nad Ploučnicí, člen
Npor. Bc. Václav Knespl, zástupce vedoucího OO PČR, Benešov nad Ploučnicí, člen
Plk. Jiří Ušák, vedoucí odboru DI KŘ PČR, Ústí nad Labem, člen
Mgr. Lukáš Herich, DiS., vedoucí pracoviště Probační a mediační služby okresu Děčín, člen
Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí odboru HS MěÚ, tajemník komise. (4 pro)

RaM po projednání osvědčuje:
Usnesení č. 19/15:
Rada města dle ustanovení § 56, odst. 2, zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí v platném znění osvědčuje, že Mgr. Jakub Zelený se stal členem ZaM
města Benešov nad Ploučnicí od 15.01.2015 za uvolněný mandát volební strany BENEŠOVŠTÍ
PATRIOTI.

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

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

