ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 6. 5. 2020 od 17:00 hodin v městském kině

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: p. Verner
Za MěÚ : Bc. Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Ing. Petr Strnad – ved. odb. MIŽP, Pavla
Gerhardová – zapisovatelka, Jan Svatoš – velitel MěP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb.
HS, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ

Audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/zastupitelstvo-mesta/zastupitelstvo-mesta-2020/zasedanizastupitelstva-652020

Zasedání zahájil a řídil starosta města pan Pavel Urx, přivítal přítomné. Zasedání bylo řádně
svoláno a informace o jeho konání visela rovněž na úřední desce, vývěsních plochách a na
webu. Zasedání se bude řídit dle platného jednacího řádu a navrženým programem.
Starosta představil přítomným program dnešního jednání:
Navržený program:
1. Zahájení, návrhová komise
2. Kontrola usnesení z minulých jednání ZaM
3. Zpráva kontrolního a finančního výboru
4. Organizační záležitosti
5. Diskuse
6. Závěr
Starosta nechal hlasovat o navrženém programu.
Usnesení č. 24/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

1. ZAHÁJENÍ, NÁVRHOVÁ KOMISE

Starosta určil zapisovatelkou jednání slečnu Pavlu Gerhardovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Radka Provazníka a MUDr. Jiřího Slavíka.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 25/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Radka Provazníka a
MUDr. Jiřího Slavíka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: Mgr. Zdeňka Černá, pan Emil Kačer, pan
Stanislav Zdobinský.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 26/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: Mgr. Zdeňka
Černá, pan Emil Kačer, pan Stanislav Zdobinský.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

2. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ ZaM
Ke kontrole nebyla žádná ukládající usnesení.

3. ZPRÁVA KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU
3.1. Zpráva FV
Termín 29.4.2020
Datum zpracování: 29.4.2020
Finanční výbor města Benešov nad Ploučnicí pracuje ve složení :
Předseda:
Martin Verner
Členové:
Radek Provazník, Bc. Andrea Kulíková, Vratislav Zíval, Jiří Zelený
Omluveni : Jiří Zelený, Vratislav Zíval
Host: Bc. Lenka Sluková
Finanční výbor byl seznámen s hospodařením města Benešov nad Ploučnicí za 1. čtvrtletí

2020.
Finanční výbor neshledal nedostatky.
Předseda: Martin Verner
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu finančního výboru.

3.2. Zpráva KV
p. Buchta – z důvodu omezení se shodli, že bude schůzka KV přesunuta na nejbližší termín →
veškeré informace podají na jednání ZaM v červnu
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

4. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
4.1. Zahrnuté území města Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko:
Předkládám ZaM k projednání zahrnutí území města Benešov nad Ploučnicí do územní
působnosti místního partnerství MAS Labské skály z.s. (viz příloha).
p. Jansa – přednesl informace týkající se zahrnutého území města Benešov nad Ploučnicí
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 27/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí souhlasí se zahrnutím území města Benešov nad Ploučnicí do
územní působnosti místního partnerství MAS Labské skály z.s. a s přípravou SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
4.2. Zpráva o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme v příloze zprávu o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
V příloze zasíláme zprávu o činnosti jednotlivých odborů MÚ Benešov n.Pl

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 28/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
4.3. Rozbor hospodaření 1. čtvrtletí 2020
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení rozbor hospodaření
za 1. čtvrtletí 2020.
Důvodová zpráva:
Rozbor hospodaření podává informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů z hlediska třídění dle
rozpočtové skladby za dané období (1. čtvrtletí 2020).
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 29/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2020.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
4.4. Žádost o čerpání finančních prostředků ze schváleného Investičního úvěrového rámce na
akci: „Oprava střechy ZŠ Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí“
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí návrh ve věci čerpání finančních prostředků
ze schváleného Investičního úvěrového rámce na akci: „Oprava střechy ZŠ Komenského 274,
Benešov nad Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo dne 11. 12. 2019 usn. č. 73/20 uzavření smlouvy č.
99024602883 o přijetí investičního úvěrového rámce ve výši 30 mil. Kč s Komerční bankou
a. s. Úvěr je určen k financování investičních akcí města v letech 2020 - 2022. V uvedené
smlouvě je čerpání finančních prostředků na jednotlivé investiční akce podmíněno souhlasem
zastupitelstva města.
Výměna střešní krytiny na ZŠ Komenského 274 byla uvedena v Plánu investičních akcí, jako
příloha k investičnímu rámci, označená jako „Střecha na bílé škole“ s předpokládanou částkou
na realizaci 7 000 000 Kč, vč. DPH.
Účelem stavby je provedení opravy střech budovy školy. Stávající krytina je z plechových
šablon (panelka) připevněných hřebíky bez povrchové úpravy. Hlavičky hřebíků jsou
zkorodované, odpadlé a krytina uvolněná. Jsou patrné rovněž opravy střechy v minulosti.
Budova má základní dva typy krytin střech (živičná, plechová). Oprava střechy představuje
výměnu stávajících krytin včetně klempířských konstrukcí, hromosvodu, doplňků, opravu

poškozeného bednění a krovu.
Předpokládaná cena za opravu střešní krytiny je cca 7 000 000 Kč, vč. DPH.
Starosta – na jednání RaM diskutovali → bude lepší se tímto bodem zabývat, až bude
vysoutěžený dodavatel – tento bod by stáhl
p. Ušák – správné rozhodnutí, počkat, až bude vysoutěžený dodavatel a druhá věc je
předpokládaný rozpočtový výpadek → chtěl by požádat, až poleví ta opatření, o pracovní
seminář k rozpočtu (připravit návrh rozpočtu, který zohlední současnou situaci)
Starosta – souhlasí, že bude nezbytné upravit rozpočet
Materiál č. 4.4. stažen/odložen z dnešního jednání ZaM.
4.5. Žádost o čerpání finančních prostředků ze schváleného Investičního úvěrového rámce na
akci: „Benešov nad Ploučnicí – Hřiště u ZŠ, výměna povrchu“
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí návrh ve věci čerpání finančních prostředků
ze schváleného Investičního úvěrového rámce na akci: „Benešov nad Ploučnicí – Hřiště u ZŠ,
výměna povrchu“.
Důvodová zpráva:
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo dne 11. 12. 2019 usn. č. 73/20 uzavření smlouvy č.
99024602883 o přijetí investičního úvěrového rámce ve výši 30 mil. Kč s Komerční bankou
a. s. Úvěr je určen k financování investičních akcí města v letech 2020 - 2022. V uvedené
smlouvě je čerpání finančních prostředků na jednotlivé investiční akce podmíněno souhlasem
zastupitelstva města.
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky výměny stávajícího modulového
polypropylénového sportovního povrchu s pevným zámkovým spojem (formát modulu 300 x
300 mm, tl. 13 mm), za nový povrch – umělý trávník (polypropylenové vlákno, výška vlasu
min. 40 mm, UV stabilní, barva zelená, lajnování malý fotbal, volejbal (barva bílá a žlutá).
Plocha hřiště je 18 x 36 m = 648 m2. Součástí dodávky je položení tkané vodopropustné
geotextilie min. PP 150, montáž na stávající propustné souvrství.
Výměna povrchu hřiště u ZŠ Opletalova je v souladu s plánovanými investičními akcemi na
rok 2020.
Předpokládaná cena za výměnu povrchu hřiště je cca 500 000 Kč, vč. DPH.
Materiál č. 4.5. stažen/odložen z dnešního jednání ZaM.
4.6. Nabídka na odkoupení bytové jednotky
Stanovisko odboru:
Paní Anna Gažiová má zájem bytovou jednotku č. 307/11 prodat.
Na základě předkupního práva uvedeného v kupní smlouvě o převodu nemovitosti

předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí nabídku na koupi bytové jednotky
č. 307/11, Nerudova ul., Benešov nad Ploučnicí od paní Anny Gažiové, Nerudova 307,
Benešov nad Ploučnicí za cenu ve výši 750 000 Kč.
Důvodová zpráva:
Kupní smlouva o převodu nemovitosti ze dne 2.8.2010, bytová jednotka č. 307/11 je umístěna
v II. NP domu č.p. 307, Nerudova ul., Benešov nad Ploučnicí o velikosti 41,3 m2.
Skládá se z předsíně, kuchyně, pokoje a koupelny s WC
p. Prášek – myslí, že bez informací, které měl někdo poskytnout, nemohou kvalifikovaně
rozhodnout – pan vedoucí odboru MIŽP měl poskytnout informace o tom, jak ta jednotka
vypadá, kdy byla provedena rekonstrukce a jak se pohybují ceny takovýchto bytových jednotek
v okolí nebo na trhu – a pokud majitelka má potřebu tu jednotku prodat, pojďme ji navrhnout
i nějakou cenu → prosí o připravení podkladů a přeložení tohoto bodu na příště
Materiál č. 4.6. odložen na příští jednání ZaM.

4.7. Prodej pozemku p.č. 7 v k.ú. Ovesná
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí návrh na schválení prodeje
pozemku p.č. 7 o výměře 823 m2 v k.ú. Ovesná (ostatní plocha) paní Bc. Ivaně Hladíkové,
bytem Benešov nad Ploučnicí, Ovesná č. ev. 12 za cenu ve výši 124 620 Kč. Cena se skládá
z ceny za pozemek 122 620 Kč a z ceny za vypracování znaleckého posudku 2 000Kč.
Důvodová zpráva:
Žadatel o pozemek: Bc. Ivana Hladíková, bytem Benešov nad Ploučnicí, Ovesná č.ev. 12
Paní Hladíková je vlastníkem sousední nemovitosti, stavba s č.e. 12 stojící na st.p.č. 15 v k.ú.
Ovesná. Paní Hladíková má předmětný pozemek od města v nájmu. Pozemek je užívaný jako
zahrada u domu.
Znalecký posudek č. 2288-052-2019 vypracovaný panem Romanem Širokým, Ovesná 164,
Jalůvčí, 405 02 Děčín XVII.
Záměr prodeje byl vyvěšen na ÚD od 8.4.2020 do 24.4.2020.
Starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení
Usnesení č. 30/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo návrh kupní smlouvy o převodu nemovitosti jejímž
předmětem je prodej pozemku p.č. 7 o výměře 823 m2 v k.ú. Ovesná (ostatní plocha).
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 31/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo prodej pozemku p.č. 7 o výměře 823 m2 v k.ú.

Ovesná (ostatní plocha) paní Ivaně Hladíkové, bytem Benešov nad Ploučnicí, Ovesná ev.č. 12
za cenu ve výši 124 620 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
4.8. Poskytnutí účelové dotace na opravu krovu a výměnu střešní krytiny na domě č. p. 71, ul.
Kostelní, Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí návrh ve věci poskytnutí účelové dotace na
„Opravu krovu a výměnu střešní krytiny na domě č. p. 71, ul. Kostelní, Benešov nad
Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
Dům č.p. 71, Kostelní ul., Benešov nad Ploučnicí je zapsanou nemovitou kulturní památkou a
je zařazen do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2020. Dotace z programu jsou poskytovány Ministerstvem kultury
ČR. Podmínkou poskytnutí dotace od MK je souhlas ZaM Benešov nad Ploučnicí s
poskytnutím povinné spoluúčasti, minimálně ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů.
Poskytovaná dotace je rozepsána následovně:
Rozpis dotace MK ČR

Kč

%

Uznatelné náklady (smluvní cena)

917 940,00

100,00

Dotace Ministerstva kultury (MK)

200 000,00

21,79

Podíl Města Benešov nad Ploučnicí

91 794,00

10,00

Podíl vlastníka, Jaromír Růžička a Iveta Růžičková

626 146,00

68,21

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 32/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 91.794,- Kč jako
podíl Města Benešov nad Ploučnicí vlastníkům objektu č. p. 71 na „Opravu krovu a výměnu
střešní krytiny domu č. p. 71, Kostelní ul., Benešov nad Ploučnicí“ v rámci Programu
regenerace MPR a MPZ pro rok 2020.
Dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly kulturní památky.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
4.9. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu k předfinancování výměn
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech – „Žádost o poskytnutí bezúročné
půjčky“

Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí žádost o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z Programu k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, déle jen „Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky“.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí na svém jednání dne 12.2.2020 schválilo
Program k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech,
dále jen „Bezúročné půjčky“ (podpořených v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací).
Na základě výše schváleného programu podal pan Radek Kusý dne 19.3.2020 žádost o
poskytnutí návratné finanční výpomoci „Bezúročné půjčky“.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 33/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje žádost pana Radka Kusého, trvale bytem náměstí
Míru 7, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, o poskytnutí návratné finanční výpomoci –
„Bezúročné půjčky“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
4.10. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu k předfinancování
výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech – Smlouva o poskytnutí
„Bezúročné půjčky“
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí návrh Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z Programu k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná
paliva v domácnostech, déle jen smlouvu o poskytnutí „Bezúročné půjčky“.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí na svém jednání dne 12.2.2020 schválilo
Program k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech,
dále jen „Bezúročné půjčky“ (podpořených v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací).
Na základě výše schváleného programu podal pan Radek Kusý dne 19.3.2020 žádost o
poskytnutí návratné finanční výpomoci „Bezúročné půjčky“.
Finanční prostředky pro „Bezúročné půjčky“ jsou poskytovány od Státního fondu životního
prostředí ČR, územního pracoviště v Ústí nad Labem. Kotlíkový specialista požádal dne
22.4.2020 Státní fond životního prostředí ČR, územní pracoviště v Ústí nad Labem, o
uvolnění finančních prostředků. Po jejich obdržení lze uzavřít předloženou smlouvu a
poskytnout finance na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla žadateli.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 34/2020 :

ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z Programu k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, dále jen smlouvu o poskytnutí „Bezúročné půjčky“ s panem Radkem
Kusým, trvale bytem náměstí Míru 7, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
4.11. Žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
Dne 17.2.2020 vyhlásilo Město Benešov nad Ploučnicí dotační program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen program). Na základě tohoto programu
podali dne 23.3.2020 manželé Lenka a Martin Tojmarovi, trvale bytem Táborský vrch 580,
407 22 Benešov nad Ploučnicí, žádost o poskytnutí dotace.
Na základě informací uvedených ve výše zmíněném programu měla žádost o poskytnutí
dotace posuzovat Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí. Vzhledem k mimořádným
událostem s koronavirovou situací však komise nezasedala a zatím není znám datum
nejbližšího jednání.
Kontrolu předložené žádosti, včetně příloh z formálního hlediska provedla referentka odboru
MIŽP, paní Kamila Zárubová a neshledala žádné nedostatky v žádosti, ani předložených
přílohách.
Manželé Tojmarovi žádají o dotaci na obnovu fasády domu č.p. 83, ul. Československé
armády, 407 22 Benešov nad Ploučnicí. V rámci dotace je v plánu provést opravu fasády,
doplnění šambrán okolo oken, doplnění nadokenních říms ve II.N.P. a doplnění ozdobného
pásu nad okny II.N.P. Nátěr fasády bude ve dvou odstínech hnědé barvy, podrobnější popis
viz. samostatné přílohy.
Rozpis dotace

Kč

%

Uznatelné náklady (smluvní cena)

201 581,00

100,00

Dotace od Města Benešov nad Ploučnicí

100 000,00

49,61

Podíl vlastníka, Lenka a Martin Tojmarovi

101 581,00

50,39

p. Ušák – vždy byl pro tento fond a tyto žádosti bude obecně podporovat – ale byl by rád,
kdyby se tyto žádosti projednaly v komisi pro památkovou péči
Starosta – připojuje se, jsou tam určité pochybnosti o ceně za metr čtvereční – také navrhuje,
aby se tato záležitost projednala v komisi a rozhodne se o tomto na příštím jednání ZaM
p. Ušák – chtěl by, aby se toto týkalo obou žádostí

Starosta – souhlasí – materiály přeložíme na příští jednání ZaM a mezitím se sejde komise
pro regeneraci MPZ
Materiál č. 4.11. odložen na příští jednání ZaM.
4.12. Žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
Dne 17.2.2020 vyhlásilo Město Benešov nad Ploučnicí dotační program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen program). Na základě tohoto programu
podala dne 15.4.2020 paní Eva Raková, trvale bytem Pod Táborským vrchem 540, 407 22
Benešov nad Ploučnicí, žádost o poskytnutí dotace.
Na základě informací uvedených ve výše zmíněném programu měla žádost o poskytnutí
dotace posuzovat Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí. Vzhledem k mimořádným
událostem s koronavirovou situací však komise nezasedala a zatím není znám datum
nejbližšího jednání.
Kontrolu předložené žádosti, včetně příloh z formálního hlediska provedla referentka odboru
MIŽP, paní Kamila Zárubová a neshledala žádné nedostatky v žádosti, ani předložených
přílohách.
Paní Eva Raková žádá o dotaci na obnovu západní fasády a výměnu oken domu č.p. 540, ul.
Pod Táborským vrchem, 407 22 Benešov nad Ploučnicí. V rámci dotace je v plánu provést
opravu fasády včetně klempířských a výměnu oken, podrobnější popis viz. samostatné
přílohy.
Rozpis dotace

Kč

%

Uznatelné náklady (smluvní cena)

73 071,00

100,00

Dotace od Města Benešov nad Ploučnicí

36 500,00

49,95

Podíl vlastníka, Eva Raková

36 571,00

50,05

Materiál č. 4.12. odložen na příští jednání ZaM.

5. DISKUSE

p. Tojmarová – dotazuje se na hřiště (materiál je sice přesunut na příště) – hřiště je teprve 5
let v provozu, za tu dobu se zjistilo, že povrch je nevyhovující, to se mohlo zjistit hned
z počátku – stálo to 1,5 mil. a my po 5ti letech zjistíme, že není provozuschopné a je potřeba
tam ten povrch vyměnit – měla by z toho vzejít nějaká zodpovědnost a nebo alespoň nějaké
poučení do budoucna, že se to takovýmto způsobem dělat nedá
Starosta - souhlasí, že výběr povrchu se nepovedl bohužel
p. Provazník – shodneme se na tom, že první povrch se nepovedl, to hřiště se víceméně
nevyužívá díky tomu povrchu – tohle je velikost jednoho kurtu, to není ani hřiště – hřiště by si
představoval takové, jako je u Benaru – zkusit se domluvit s p. Šámalem (jít cestou odkupu)
Starosta – výsledek posledního jednání s p. Šámalem byl takový, že p. Šámal má představu
prodat vše jako celek (celý Benar včetně hřiště) – ale může znovu oslovit p. Šámala a dotázat
se, za jakých podmínek by byl ochoten prodat samotné hřiště
Celá diskuse je zveřejněna na audiozáznamu na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
p. Tojmar – žádá, zda by mohl být pozván na jednání komise pro regeneraci MPZ, až bude
zasedat
Starosta – pozveme
p. Prášek – rád by diskutoval o výboru pro rozvoj a investiční priority a chtěl by dohodnout
termín pro pracovní jednání ZaM k rozpočtu a dotazuje se vedoucí finančního odboru, jestli
je schopna mít aktuální data už pro to pracovní jednání
p. Sluková – relevantní data budou podle mého odhadu tak v červnu, protože to první čtvrtletí
nebude tak poznamenané, protože lidé ještě nakupovali, předzásobovali se
Starosta – až budeme vědět konkrétní věci, tak se o tom můžeme začít bavit – můžeme se
domluvit na příštím jednání, jak budeme postupovat dál
p. Černá – sešli se na pracovním jednání ZaM, kde chtěli vyřešit tento výbor investiční –
došlo k různým návrhům, myšlenkám – byla nominována, aby si toto vzala na starost –
napsala mail všem zastupitelům a odpověděl jen p. Neliba a p. Zdobinský
Starosta – vzhledem k požadavkům jaké vzešly od některých členů zastupitelstva, je asi
zbytečné se zabývat tímto výborem – řešme to v rámci celého zastupitelstva
p. Kačer – navrhuje přenášet jednání ZaM (popř. i ta pracovní pro úzký kruh zastupitelů)
online přenosem do éteru, poskytnou lidem živý náhled sem na zastupitelstvo
Starosta – záznam je zveřejněn
p. Kačer – myslí včetně videa, nejen audio – minule to audio tam také nějaké chybělo,
z nějakého důvodu nebyla zaznamenána část audio – toto není návrh, jen diskusní otázka
p. Ušák – dotazuje se na záležitost kulturního referenta, který zvítězil ve VŘ, které bylo
zrušeno – byl by rád, aby se p. Tichý představil a představil svou koncepci kultury
Starosta – p. Tichý není přítomen – byl doporučen a vzhledem k jeho zkušenostem ho zvolili –
v tuto chvíli došlo k dohodě a p. Tichý je na částečný úvazek

6. ZÁVĚR
V čase 18:06 ukončil starosta jednání ZaM.

Ověřovatelé zápisu :

Radek Provazník……………………………

MUDr. Jiří Slavík……………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………

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

