Upraveno!

ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 14. 9. 2016 od 17:00 hodin v Městském kulturním zařízení (kino)
Přítomni: dle prezenční listiny (všichni)
Za MěÚ: Bc. Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Zdeněk Přivřel, BBA – tajemník MěÚ, Jan
Svatoš – velitel MěP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS, Bc. Blanka Vyhnálková, DiS
– pov. vedením odb. SM, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ, Stanislava Feistnerová –
zapisovatelka, Ing. Pavel Košnar – ředitel SLM, Monika Mansfeldová – referentka odb. FaP,
Miroslav Vrabec – referent odb. VŽP, Kamila Zárubová – referentka odb. VŽP, Pavla
Gerhardová – referentka odb. HS, Stanislava Hrstková – jednatelka BTS

Celý
audiozáznam
z jednání
je
zveřejněn
na
stránkách
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2016-1/14-9-2016

města:

Dne 12. září rezignoval na mandát zastupitele města pan Radek Lekner. Dle zákona o obcích
tak na místo zastupitele následujícího dne nastoupil pan Emil Kačer, 1. náhradník volební
strany PRO BENE, Starostové a nezávislí. Aby se zastupitel mohl ujmout svého mandátu, je
třeba složit slib zastupitele města.
Starosta čte slib zastupitele města
p. Kačer skládá slib zastupitele města

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí složení slibu zastupitele města
pana Emila Kačera ml.
Usnesení č. 75/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí složení slibu zastupitele
města pana Emila Kačera ml.

1. Zahájení, návrhová komise
Zasedání zahájil a řídil starosta města pan Filip Ušák. Přivítal přítomné a nechal hlasovat o
složení návrhové komise a programu.
Starosta určil zapisovatelku jednání paní Stanislavu Feistnerovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdeňku Černou a paní Mgr. Petru
Tojmarovou.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 76/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Mgr.
Zdeňku Černou a paní Mgr. Petru Tojmarovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: pan Radek Prášek DiS, pan Ota Dračka,
paní Bc. Andrea Kulíková.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 77/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve
složení: pan Radek Prášek DiS, pan Ota Dračka, paní Bc. Andrea Kulíková.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
Starosta předložil program dnešního jednání.
Navržený program:
1) Zahájení, návrhová komise
2) Kontrola usnesení z minulého ZaM
3) Prodej, koupě majetku města
4) Rozbor hospodaření města I. pol. 2016
5) Zpráva o činnosti MÚ a činnosti města
6) Zpráva o činnosti Benešovské teplárenské spol.
7) Organizační záležitosti
8) Diskuse
9) Návrh na usnesení, závěr
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 78/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém
znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

2. Kontrola usnesení z minulého ZaM
Usnesení č. 40/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí ukládá tajemníkovi MÚ oslovit znalce v oboru pro
vypracování znaleckého posudku k vyčíslení možné výše škody vzniklé vyřazením traktoru zn. ZETOR
7341 RR U000 183 z provozu. – splněno

Tajemník – oslovil znalce, p. Stanislava Fulína z Děčína, který posudek 30.6.2016 vypracoval
a posudek byl předán starostovi
Starosta – nechal vypracovat ještě jeden posudek na ten samý traktor, za předpokladu, že by
byl papírově v pořádku a oba tyto posudky jsou pro zastupitele k nahlédnutí na úřadě
Usnesení č. 61/2016:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města Filipu Ušákovi a místostarostovi města Petru Jansovi
předložit zastupitelstvu koncepci provozu a fungování objektu ve vlastnictví města, a to včetně
analýzy investičních i provozních nákladů. – ústně
Usnesení č. 62/2016:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města Filipu Ušákovi a místostarostovi města Petru Jansovi
vypracovat znalecký posudek ceny nemovitosti a připravit návrh kupní smlouvy (termín 14.9.2016). –
ústně

Starosta – záležitost je bezpředmětná, Jelen jak je známo koupil soukromník
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 79/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého
ZaM.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

3. Prodej, koupě majetku města
Pověřena vedením odboru správy majetku, Bc. Blanka Vyhnálková, DiS předkládá prodej
pozemku ve znění:

3.1.Prodej pozemku p.č. 1358/12 o výměře 27 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí návrh na schválení prodeje
pozemku p.č. 1358/12 o výměře 27 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Pozemek p.č. 1358/12
byl GP oddělen z pozemku p.č. 1358/3 (ulice Pod Táborským vrchem).
Kupující: MP, bytem Praha 4
Záměr prodeje byl vyvěšen na ÚD od 9.5.2016 do 25.5.2016.
Cena za pozemek dle znaleckého posudku činí částku 1 800 Kč, zpracování znaleckého
posudku 2 850 Kč a GP 4 598 Kč. Celkem činí částku ve výši 9 248 Kč.
Důvodová zpráva:
Pan P je vlastníkem sousedního pozemku a předmětnou část pozemky by rád koupil a oplotil
z důvodu zamezení neustálého odkládání odpadků.
Návrh na usnesení:
1/ ZaM schválilo prodej pozemku p.č. 1358/12 o výměře 27 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
panu MP, Praha 4, za cenu ve výši 9 248 Kč.
2/ ZaM schválilo návrh a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1358/12 o výměře
27 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
p. Kulíková – oznamuje střet zájmu, proto nebude hlasovat

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 80/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje prodej pozemku p.č. 1358/12 o
výměře 27 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí panu MP, bytem Praha 4, za cenu ve výši 9 248
Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro (p. Jansa, p. Ušák, p. Prášek, p. Mádle, p.
Urx, p. Provazník, p. Zelený, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Dračka, p. Vrbický, p. Kačer, p.
Tojmarová, p. Myšíková), 1 se zdržela (p. Kulíková)
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 81/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh a uzavření kupní smlouvy na
prodej pozemku p.č. 1358/12 o výměře 27 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro (p. Jansa, p. Ušák, p. Prášek, p. Mádle, p.
Urx, p. Provazník, p. Zelený, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Dračka, p. Vrbický, p. Kačer, p.
Tojmarová, p. Myšíková), 1 se zdržela (p. Kulíková)

4. Rozbor hospodaření města I. pol. 2016
Vedoucí odboru finanční a plánovací, Bc. Lenka Sluková předkládá rozbor hospodaření města
ve znění:

Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí
2016.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města projednává a schvaluje rozbor hospodaření za jednotlivá čtvrtletí.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2016.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 82/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí
2016.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

5. Zpráva o činnosti MÚ a činnosti města
Tajemník města, pan Zdeněk Přivřel, BBA předkládá zprávu ve znění:
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí v období od minulého zasedání ZaM plnil úkoly
vyplývající z pravomocí jednotlivých odborů v oblasti samosprávné činnosti a dále
v záležitostech státní správy, jak je stanoveno příslušnými právními předpisy.
Odbor HS zajišťoval, kromě běžné činnosti na úrovni evidence obyvatel, matriky a svěřených
sociálních služeb také kulturní akce, z nichž nejvýznamnější byl Benešovský slunovrat. Dále

se odbor podílí na organizaci akcí v rámci dotačního programu „Kultura spojuje“. V rámci
tohoto programu proběhlo na místním koupališti plavání seniorů, které se, zejména díky
počasí, zvláště vydařilo. V současné době odbor HS připravuje organizaci voleb do krajského
zastupitelstva, které se uskuteční v termínu 7. 8. 10.2016.
Odbor výstavby a životního prostředí zajišťoval technický dozor při stavebních akcích
v budově bílé školy a mateřské školy. Další činnost vyvíjel odbor ve věcech souvisejících
s technickým dozorem při opravách památkových objektů, zejména restaurování sloupu na
náměstí a opravě hrobky Mattausch na hřbitově. Odbor dále aktivně spolupracuje se skupinou
regenerace městské památkové zóny a koordinuje práce na novém územním plánu města.
Dále odbor dohlíží na stavbu vodovodu a kanalizace v ulicích Cihelní a Pod Táborským
vrchem a připravuje následnou opravu komunikací a chodníků.
Odbor finanční zpracoval rozbor hospodaření města za 2. čtvrtletí 2016 a připravil rozpočtová
opatření, týkající se dotačních titulů, použití rezervních prostředků města a úpravy
jednotlivých položek s ohledem na změnu metodických pokynů k účetnictví. Byla provedena
aktualizace rozpočtového výhledu s ohledem na přijatý úvěr ve výši 6 mil. Kč. Byly
provedeny kontroly příspěvkových organizací a spolků, které jsou příjemci veřejných
prostředků. Průběžně probíhá kontrola úhrad místních poplatků a v případě uplynutí lhůty
splatnosti jsou poplatníkům zasílány upomínky. Dále probíhá běžná činnost odboru
související s úhradou faktur kontrolou rozpočtu. V neposlední řadě probíhají přípravné práce
související s rozpočtem na rok 2017.
Odbor správy majetku se zabýval především administrativními záležitostmi souvisejícími
s výběrem dodavatele prací na domech č. p. 409 na Sokolském vrchu (oprava střechy a
výměna oken), č. p. 560 v Bezručově ulici a č. p. 98 v ulici Krátká (výměna oken a dveří).
Oprava střechy již probíhá, další práce budou provedeny v měsících září a říjen. V době
letních prázdnin se odbor zabýval dohledem nad pracemi v objektech ZŠ a MŠ, kde probíhaly
opravy vodovodních rozvodů, kanalizace a vodovodní přípojky do MŠ v ulici Cihelní. Bylo
provedeno oplocení sportoviště u základní školy a rozšíření kamerového systému v areálu
sportovišť. Další práce byly provedeny v areálu hřbitova. Jedná se zejména o rekonstrukci
WC a vybudování další části kolumbária.
Stavební úřad je orgánem státní správy. Veškeré úkony a příslušná správní rozhodnutí tedy
musí být v souladu s právními předpisy platnými v oblasti přenesené působnosti (zejména
stavební zákon a správní řád). Provádění výkonu státní správy zajišťuje zdejší stavební úřad i
pro obce Dolní Habartice, Horní Habartice, Malá Veleň, Františkov nad Ploučnicí, Starý
Šachov, Merboltice, Velká Bukovina, Valkeřice, Verneřice a Heřmanov. V období měsíců
červen až srpen vydal náš stavební úřad 118 opatření a rozhodnutí. Na správních poplatcích a
na pokutách vybral stavební úřad ve výše uvedeném období celkem 77. 250,- Kč. Od září
2016 uděluje stavební úřad sankce i ve formě blokových pokut a to do výše 5.000,- Kč. Tímto
postupem se činnost stavebního úřadu při projednávání porušování příslušných právních
norem zjednodušuje, neboť není nutné vést mnohdy složité správní řízení. Stavební úřad dále
zajišťuje zápisy do systému RUIAN (registr územní identifikace adres a nemovitostí) pro
nové nemovitosti nejen pro město Benešov nad Ploučnicí, ale také pro všechny výše uvedené

obce a to na základě veřejnoprávních smluv s těmito obcemi uzavřených. Stavební úřad
provádí také preventivní místní šetření a kontrolní prohlídky ve svém správním obvodu.
V posledních dnech například nařídil neodkladné odstranění stavby domu č.p. 516 v ulici
Žižkova v Benešově nad Ploučnicí a to v souladu s ustanovením § 135, zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon.
Výše uvedené údaje jsou stručnou prezentací práce odborů MěÚ Benešov nad Ploučnicí.
V případě potřeby podrobnějších informací je možné se obrátit na vedoucí jednotlivých
odborů.
Starosta – přes léto se město nejvíce věnovalo záležitosti MŠ, která se stihla v čase dokončit,
dále pak rekonstrukci sociálního zařízení na Bílé škole s dotací od ÚK, rekonstrukci
vodovodu a kanalizace a úpravě povrchu na komunikacích v ul. Cihelní a Pod Táborským
vrchem. Na náměstí je nový mobiliář, dokončují se opravy na Mariánském sloupu. Ještě se
v letošním roce po schválení ZaM udělá nová fasáda na domu č.p. 17. Proběhla další etapa
opravy hrobky Mattausch, byl schválený projekt s názvem „Spolupráce přes hranice spojuje“
na propagaci cestovního ruchu. Územní plán by měl být prvně veřejně projednán v průběhu
zimy 2016/2017, stejně tak jako veřejné projednání přeložky komunikace I/13. Plánuje se
kamerový systém na náměstí, v Dvořákově ul. a na parkovišti pod zámeckou zahradou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti MÚ a činnosti
města.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 83/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti MÚ a
činnosti města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

6. Zpráva o činnosti Benešovské teplárenské spol.
Jednatelka BTS s.r.o. paní Stanislava Hrstková předkládá zprávu ve znění:
Výroba k 31.8.2016 na jednotlivých kotelnách:
Sídliště 6893 GJ
Mateřská škola 405 GJ

Základní škola 731 GJ
Městský úřad 675 GJ
Speciální škola 965 GJ
Vývoj výroby tepla je srovnatelný s přechozím rokem 2015.
V letních měsících proběhla instalace ověřených měřáků tepla na patách domů, dále revize
veškerých plynových zařízení, revize elektrických zařízení ještě probíhají. V červenci byly
vyměněny deskové výměníky ALFA LAVAL, jejichž výměna přinesla při večerním odběru
(ve špičce) zlepšení ve smyslu vyšší teploty vody.
V srpnu, při plánované odstávce, došlo k vyčištění zásobníků TUV, proběhla pravidelná
kontrola měřáků tepla (1x za 4 roky) a opravy izolace potrubí v topných kanálech.
Do konce října bude zpracována projektová dokumentace pro výměnu starého kotle v kotelně
Sídliště za nový kondenzační s optimálním výkonem na současnou potřebu a lepší účinností.
Nadále, jak již bylo avizováno v minulé zprávě o činnosti BTS, probíhají jednání o možné
spolupráci se společností E.ON o výstavbě kogenerační jednotky – investice E.ON – smlouva
o nákupu tepla na 15 let + 5 let opce. Částečný nákup tepla z kogenerační jednotky a další
činnosti vyplývající ze spolupráce s E.ON by přinesly úspory v řádu 500tis. ročně a tím
pádem další zlevnění ceny tepla pro občany a také možnost investice do nových topných
kanálů.
Valná hromada BTS rozhodla po zvážení všech možností o nákupu elektrické energie pro rok
2017 na burze PXE, nákup plynu pro rok 2018 zvažuje také prostřednictvím burzy. Kromě
transparentního obchodu je zde také nespornou výhodou úspora nákladů za výběrová řízení.
Valná hromada BTS schválila plán oprav veřejného osvětlení do konce letošního roku (dle
výsledku revizní zprávy z března 2015) a v návaznosti na opravy chodníku v ulici Cihelní,
také výměnu stožárů a osvětlovacích bodů v téže ulici z důvodu úspory nákladů na zemní
práce.
6.9.2016 jsme obdrželi zprávy auditora za rok 2014 a 2015. Za rok 2014 auditor odmítl výrok
s odůvodněním:
„Stav dlouhodobého majetku, který tvoří 77% aktiv společnosti, nebyl zinventován v souladu
s požadavky §30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, neboť nebyly
předloženy inventurní soupisy majetku a závazků a zápisy prokazující provedení fyzických
inventur majetku. Nebyla provedena dokladová inventura u závazků a majetku, u kterého
nelze vizuálně zjistit jeho existenci, nebylo možné ověřit stavy položek pohledávek z titulu
zaplacených záloh, stavy závazků z titulu přijatých záloh a správnost zúčtování v daném
účetním období. Vzhledem k předmětu činnosti společnosti (výroba a rozvod tepla) se jedná o
rozhodující část bilance.

Nebyly předloženy vnitřní směrnice společnosti upravující minimálně oběh dokladů mezi
ověřovanou společností a externím dodavatelem účetních služeb a jednoznačnou identifikaci
číselných řad externích a interních účetních dokladů používaných v prověřovaném období.
Nebylo tak možné ověřit úplnost předložených prvotních dokladů, jejich formální a
obsahovou správnost. Externí dodavatel účetních služeb odmítl předat jednatelce společnosti
dokumenty a podklady, které jsem pro provedení auditu účetní závěrky požadovala.
V důsledku významnosti skutečností popsaných v přechozím odstavci obsahujícím základ pro
odmítnutí výroku jsem nebyla schopna získat dostatečné a vhodné důkazní informace, které
by poskytly základ pro vyjádření mého výroku. Proto výrok k účetní závěrce nevyjadřuji.“
Na rok 2015 již máme výrok auditora s výhradou: „ Společnost vykázala HV za rok 2014 ve
vlastních zdrojích jako zisk ve výši Kč 13.215,04, avšak nesprávně posoudila náklady
vynaložené v roce 2014 na opravu statiky komína kotelny jako technické zhodnocení majetku.
Správným zaúčtováním této operace měl být hospodářský výsledek za rok 2014 vykázán jako
ztráta ve výši Kč 328.926,-. Společnost zrealizovala v ověřovaném roce veřejnou zakázku
„Zhotovení plynové kotelny ZŠ a MŠ Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, ke
které nebyla předložena k ověření dokumentace požadovaná zákonem o veřejných zakázkách
a tudíž jsem nemohla ověřit soulad uskutečněné dodávky s podmínkami zákona.
Podle mého názoru, s výhradou možného vlivu skutečnosti popsané v odstavci základu pro
výrok s výhradou, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
společnosti BTS k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.“
Starosta – dotazuje se, zda je BTS připravená na zimu?
p. Hrstková – odpověď ano, je

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 84/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti Benešovské
teplárenské spol.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

7. Organizační záležitosti, různé
Vedoucí odboru finanční a plánovací, Bc. Lenka Sluková předkládá finanční operace ve
znění:

7.1. Aktualizace rozpočtového výhledu 2017 – 2018
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení aktualizaci rozpočtového výhledu
na roky 2017 – 2018.
Důvodová zpráva:
Rada města na svém zasedání dne 5.9.2016 doporučila zastupitelstvu města ke schválení
aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2018.
Rozpočtový výhled se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků
zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§4) zákona
250/2000 Sb. v aktuálním znění.
V roce 2016 byla schválena Smlouva o přijetí úvěru ve výši 6 mil. Kč na opravy nemovitostí
v majetku města. Počátek splácení 1. 1. 2017, poslední splátka 12/2021. Výše ročních splátek
1 200 tis. Kč musí být do rozpočtového výhledu zapracována.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2018.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 85/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu
na roky 2017 – 2018.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

7.2. Informace o rozpočtových opatření schválených v radě města
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města informaci o schválených rozpočtových
opatřeních č. 13, 14, 16 (Rada města us. č. , dne 5. 9. 2016)
Důvodová zpráva:
Na základě předběžného rozpočtového opatření č. 1 bylo v radě města schváleno:


RO č . 13 převod z rozpočtu neinvestičních výdajů na investiční



RO č. 14 příjem dotací z ÚP Děčín, MPSV, KÚ Ústeckého kraje,



RO č. 16 DPPO 2016

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o schválených RO v radě města.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 86/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí informaci o schválených RO
v radě města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

7.3. Rozpočtové opatření č. 15
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 15.
Důvodová zpráva:
Rada města na svém zasedání dne 5. 9. 2016 doporučila zastupitelstvu města ke schválení
rozpočtové opatření č. 15.
Pokud se jedná o změny závazných ukazatelů rozpočtu, musí být schváleny v zastupitelstvu
města.


zapojení pojistného plnění z pojistné události poškození automobilu 2U40132 do
rozpočtu města.



Org.
211

§
6320

Položka Částka
2324
8 410 Kč

341

6171

5171

8 410 Kč

Text
Příjem
plnění
Výdaje
vozidla

pojistného
na

opravu

zapojení pojistného plnění z pojistné události poškození sloupu veřejného osvětlení,
poškození rozhledny, poškození dopravní značky
Org.
211

§
6320

Položka Částka
Text
2324
17 000,Kč Příjem – pojistné rozhledna

211
211
365



6320
6320
3613

2324
2324
5171

4 056 Kč Příjem – dopravní značka
15 674 Kč Příjem – ulomený sloup VO
36 730 Kč Výdaje na opravu poškozeného
majetku

Česká pojišťovna, a. s., pojišťovna Axa, a. s. odměna Sboru dobrovolných hasičů za
pomoc při dopravních nehodách
Org.
331
331



§
5512
5512

Položka Částka
Text
2324
15 860 Kč Příjem odměny
xxxx
15 860 Kč Zapojení do výdajů
SDH

Kultura – nákup a prodej vstupenek na muzikál (Adéla ještě nevečeřela), navýšení
rozpočtu výdajů kapitoly Kultura o příjem z kulturních akcí, který je nad rámec
plánovaných příjmů
Org.
351
351
351

§
3399
3399
3399

Položka
5169
2112
2112

351

3399

5169

Částka
13 768 Kč
13 768 Kč
23 687 Kč

Text
Nákup vstupenek
Příjem z prodeje vstupenek
Příjem nad rámec plánovaného
RO
23 687 Kč Navýšení rozpočtu ve výdajové
části

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 87/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočtové opatření č. 15.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

7.4. Rozpočtové opatření č. 17
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 17.

Důvodová zpráva:
Rada města na svém zasedání dne 5. 9. 2016 doporučila zastupitelstvu města ke schválení
rozpočtové opatření č. 17.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 15. 6. 2016 smlouvu o přijetí úvěru ve
výši 6 mil. Kč na opravy nemovitostí v majetku města. Poskytnutý úvěr, včetně jeho čerpání
musí být promítnut do rozpočtu 2016.
Jedná se o tyto akce:





Sokolský vrch 409, oprava střechy cca 2 950 000 Kč
Sokolský vrch 409, výměna oken 990 219 Kč
Bezručova 560, výměna oken a dveří 439 364,40 Kč
Krátká 95, výměna oken a dveří 133 556,40 Kč
------------------------------------------------------------------------Celkem cca 4 513 139,80 Kč (skutečná cena nižší než rozpočtovaná)
Org.
365

§

365

361x

365

3639

Položka Částka
Text
8123
6 000 000 Přijatý úvěr
Kč
5171
4 513 140 Opravy
Kč
nemovitostí
6901
1 486 860 Kapitálová
Kč
rezerva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 88/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočtové opatření č. 17.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
7.5. Dodatek ke smlouvě o úvěru
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení Dodatek ke smlouvě o úvěru.

Důvodová zpráva:
Rada města na svém zasedání dne 5. 9. 2016 doporučila zastupitelstvu města ke schválení
Dodatek ke smlouvě o úvěru.
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 15. 6. 2016 smlouvu o přijetí úvěru ve
výši 6 mil. Kč. za účelem oprav nemovitostí v majetku města.





Sokolský vrch 409, oprava střechy cca 2 950 000,00 Kč
Sokolský vrch 409, výměna oken a dveří 990 219,00 Kč
Bezručova 560, výměna oken a dveří 439 364,40 Kč
Krátká 95, výměna oken a dveří 133 556,40 Kč
--------------------------------------------------------------------Celkem cca 4 513 139,80 Kč

Tímto vznikla varianta použití dočerpání tohoto úvěru k úhradě částky cca 1.607.139,56 Kč
(Etapa č. 1 – rekonstrukce technické infrastruktury v budově MŠ) s tím, že částka nad rámec
možností úvěru 120.279,36 bude uhrazena z rozpočtu odboru správy majetku.
Dočerpání úvěru k předfinancování etapy č. 1 musí být upraveno dodatkem ke smlouvě o
úvěru a ten musí být schválen na zasedání zastupitelstva dne 14. 9. 2016. V případě
úspěšnosti dotace bude cca v lednu podána žádost o platbu a přijatá dotace ve výši 90 %, tj.
1.446 425,00 Kč bude použita na jednorázovou splátku úvěru.
Jedná se o doplnění bodu 2.2 : Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu
účelu: opravy nemovitostí na Sokolském vrchu č.p. 409 – výměna střešní krytiny, oken,
Krátká č.p. 95 – výměna oken a dveří, Bezručova č.p. 560 – výměna oken a dveří, Cihelní č.
p. 602 a č .p. 706 – rekonstrukce technické infrastruktury v budově MŠ.
Důvodem doplnění bodu 2. 2 jsou nižší vysoutěžené ceny akcí uvedených ve Smlouvě o
úvěru, čímž městu vzniká možnost jeho dočerpání na rekonstrukci technické infrastruktury v
budově MŠ.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek ke smlouvě o úvěru.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 89/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje Dodatek ke smlouvě o úvěru.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

7.6. Rozpočtové opatření č. 18
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 18
Důvodová zpráva:
Na základě schváleného Dodatku ke smlouvě o úvěru předkládá finanční odbor rozpočtovou
změnu, a to použití kapitálové rezervy z nevyčerpaného úvěru na akci „Etapa č. 1 –
rekonstrukce technické infrastruktury v budově MŠ“.
Org.

§

123

3111

Položk Částka
a
6121

365

3639

6901

Text
Rekonstrukce
MŠ
Kapitálová
rezerva

Částku neuvádím, zatím není k dispozici Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Miloslav
Hantych. Dojde k vyčerpání celého úvěru, pokud bude dodatek vyšší, než jsou volné úvěrové
finance, bude hrazeno z odboru Správy majetku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 90/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočtové opatření č. 18.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
7.7. Použití rezervních prostředků města – rozpočtové opatření č. 19
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení použití rezervních prostředků
města k úhradě nákladů na demolici domu č. p. 516, Žižkova ul., v Benešově nad Ploučnicí
(nařízení stavebního úřadu).

Důvodová zpráva:
Dle § 135 odst. 3 stavebního zákona hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí odstranění stavby
stavební úřad prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně
vybaven, kterému provedení stavby nařídí. Dle § 135 odst. 5 stavebního zákona může
stavební úřad odstranění stavby nařídit i bez projednání s vlastníkem stavby.
Vzhledem k odmítnutému dědictví ze strany dcery a zástavnímu právu exekutorskému u
nemovitosti ze strany syna bude demolice provedena na náklady města a následně vymáhány
po vlastníkovi.
Náklady jsou vyčísleny cca: 270 tis. Kč
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19, a to použití rezervních prostředků
města k úhradě nákladů na demolici domu č. p. 516, Žižkova ul., v Benešově nad Ploučnicí
(nařízení stavebního úřadu) ve výši cca 270 tis. Kč.
p. Prášek – nepodpoří materiál, myslí si, že by na demolici mělo být vypsáno VŘ
p. Zárubová – dům nechali posoudit už v roce 2013, kdy 2 znalecké posudky řekly, že dům je
v havarijním stavu, následně nechali rozhodnutím vystěhovat obyvatele, dům další roky
chátral, nechali tedy vypracovat nový znalecký posudek s výsledkem, že musí být dům
zdemolován, využila tedy paragrafu stavebního zákona a nařídila odstranění stavby do
ústního protokolu. Nemusí vypisovat výběrové řízení, musí si vybrat firmu, která je na to
oprávněná a způsobilá, vybrala místní firmu, s kterou má dobré zkušenosti
p. Prášek – ptá se, k jakému datu byl znalecký posudek?
p. Zárubová - znalecký posudek byl vypracován 29.7.2016, následně potom pozvali ke
kontrolnímu dni majitelé domu, aby se domluvili na postupu, jenže jeden vlastník zemřel a
druhý se zdržuje na neznámé adrese, na nemovitosti váznou smluvní závazky a závazky
exekutorské
Starosta – souhlasí s tím, že by mělo být VŘ, proto tento materiál nepodpořil ani v radě města
p. Zárubová – doplňuje, že firmě, kterou si zvolí, demolici nařídí a ona to musí provést, ve
chvíli kdy by se něco stalo, tak za to nese zodpovědnost ona. Celou spisovou složku má

k nahlédnutí pro zastupitele u sebe. Je spokojená s rychlým provedením demolice, teď se třídí
nebezpečný odpad, suť tam zůstane, bylo by to o 250tis Kč dražší

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 91/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočtové opatření č. 19, a to
použití rezervních prostředků města k úhradě nákladů na demolici domu č. p. 516, Žižkova
ul., v Benešově nad Ploučnicí (nařízení stavebního úřadu) ve výši cca 270 tis. Kč..
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 8 pro (p. Jansa, p. Urx, p. Zelený, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Dračka, p. Vrbický, p. Kulíková), 7 se zdrželi (p. Kačer, p. Ušák, p. Tojmarová, p.
Myšíková, p. Prášek, p. Mádle, p. Provazník)
7.8. Rozpočtové opatření č. 20
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 20
Důvodová zpráva:


Jedná se o navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o přijaté pokuty udělené
MěP, takto navýšený rozpočet ve výdajové části spolu s uspořenými finančními
mzdovými prostředky (o jednoho strážníka méně) bude použit na nákup kamerového
systému v centru města.
Org.
321
321



§
5311
5311

Položka Částka
2212
67000 Kč
6122
67000 Kč

Příjem pokut
Navýšení výdajů

Vratka dotace přijaté od Krajského úřadu Ústeckého kraje na realizaci projektu
„Mariánská pouť“ – akce se nekonala
Org.
351

ÚZ
95
95

§
3399

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20

Položka Částka
4122
-70000 Kč
xxxx
-70000 Kč

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 92/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočtové opatření č. 20.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
7.9. Oprava fasády a nový nátěr na budově č. p. 17, náměstí Míru, Benešov nad
Ploučnicí
Referent odb. výstavby životního prostředí, pan Miroslav Vrabec předkládá materiál ve znění:

Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM návrh na usnesení ve věci poskytnutí příspěvku na „Opravu fasády a
nový nátěr na budově č. p. 17, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schválilo dne 30. 3. 2016 usnesením č. 35/2016
poskytnutí účelového příspěvku spoluvlastníkům objektu č. p. 17 ve výši 40.000,- Kč v rámci
Programu regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí.
Na základě kontroly poskytovatele dotace – Ministerstva kultury ČR je nutno upravit výši
příspěvku a podíly financování kulturní památky – domu č. p. 17 dle níže uvedené tabulky.
Původní rozpis dotace k usnesení ZaM 35/2016

Kč

%

Uznatelné náklady (smluvní cena)

192 300,00

100

Příspěvek Ministerstva kultury (MK)

90 000,00

46,80

Příspěvek Města Benešov nad Ploučnicí

40 000,00

20,80

Vlastníci nemovitosti

62 300,00

32,40

Aktuální rozpis dotace podle požadavku MK ČR

Kč

%

Uznatelné náklady (smluvní cena)

192 300,00

100

Příspěvek Ministerstva kultury (MK)

90 000,00

46,80

Spolupodíl Města Benešov nad Ploučnicí

12 000,00

6,2

Podíl vlastníka Město Benešov nad Ploučnicí

43 843,00

22,8

Podíl vlastníka – fyzické osoby

46 457,00

24,2

Návrh na usnesení:
1. ZaM Benešov nad Ploučnicí revokuje usnesení číslo 35/2016 ze dne 30. 3. 2016.
2. ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí účelového příspěvku ve výši 12.000,Kč jako spolupodíl Města Benešov nad Ploučnicí vlastníkům objektu č. p. 17 na opravu
fasády a nový nátěr na budově č. p. 17, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí v rámci
Programu regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí pro rok 2016.
Částka 43.843,-Kč, která je podílem vlastníka – Města Benešov nad Ploučnicí bude
hrazena z fondu oprav objektu č. p. 17, Benešov nad Ploučnicí.
Místostarosta - oznamuje střet zájmu, proto se zdrží hlasování
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 93/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí revokuje usnesení číslo 35/2016 ze dne 30. 3.
2016.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro (p. Kulíková, p. Ušák, p. Prášek, p. Mádle, p.
Urx, p. Provazník, p. Zelený, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Dračka, p. Vrbický, p. Kačer, p.
Tojmarová, p. Myšíková), 1 se zdržel (p. Jansa)
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 94/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí účelového příspěvku ve
výši 12.000,- Kč jako spolupodíl Města Benešov nad Ploučnicí vlastníkům objektu č. p. 17 na
opravu fasády a nový nátěr na budově č. p. 17, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí v rámci
Programu regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí pro rok 2016. Částka
43.843,-Kč, která je podílem vlastníka – Města Benešov nad Ploučnicí bude hrazena z fondu
oprav objektu č. p. 17, Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro (p. Kulíková, p. Ušák, p. Prášek, p. Mádle, p.
Urx, p. Provazník, p. Zelený, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Dračka, p. Vrbický, p. Kačer, p.
Tojmarová, p. Myšíková), 1 se zdržel (p. Jansa)
V čase 18:00 starosta vyhlásil přestávku.
18:11 pokračování.

7.10. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o omezení provozování
některých hazardních her
Referentka odb. finanční a plánovací, paní Monika Mansfeldová předkládá návrh vyhlášky ve
znění:
Stanovisko odboru:
Předkládáme zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh OZV č.2/2016, o omezení
provozování některých hazardních her.
Návrh na usnesení:
1/ ZAM schvaluje OZV č.2/2016, o omezení provozování některých hazardních her
2/ ZAM neschvaluje OZV č.2/2016, o omezení provozování některých hazardních her

p. Mansfeldová – návrh zpracovali ve spolupráci s odborem dozoru kontroly MV. Zákon č.
202 z roku 1990 už neplatí, platí nový zákon č. 186 z roku 2016, kdy paragraf 12 umožňuje
regulovat hazard ve svém městě, bohužel k tomu ještě nejsou metodické pokyny, nebylo
školení a ani není žádný výklad
p. Tesarčíková – navrhuje materiál přeložit do příštího jednání ZaM, nejsou známy všechny
okolnosti nového zákona, chtěla by se s tím blíže seznámit, narazila tam například na živé hry
Starosta – tento materiál vychází z metodiky MV a předkládá ho, aby bylo ujasněno, v jaké
rovině se k tomu přistoupí. Není problém vyhlášku upravit a projednat až na dalším jednání
p. Kulíková – souhlasí s odložením na prosinec

Přeloženo do příštího řádného jednání zastupitelstva města!

7.11. Stanovy dobrovolného svazku obcí – Sdružení obcí Benešovska
Předseda Sdružení SOB a místostarosta, pan Petr Jansa překládá stanovy ve znění:
Stanovisko:
Předkládáme zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí ke schválení stanovy Sdružení obcí
Benešovska.
Důvodová zpráva:
Vzhledem k ukončení členství obce Těchlovice ve Sdružení obcí Benešovska je nutné změnit
stanovy SOB.
Stanovy DSO jsou dle ustanovení §50 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí. Smlouva o vytvoření DSO je

pak svou podstatou veřejnoprávní smlouvou dle ustanovení § 160 odst.1 zákona č.500/2004
Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah veřejnoprávní smlouvy lze na základě
ustanovení §166 odst. 1 správního řádu měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
Stanovy DSO lze změnit s ohledem na § 84 odst.2 písm. e) zákona o obcích, pouze
s předchozím rozhodnutím zastupitelstev všech členů DSO.
Návrh na usnesení:
1/ ZAM schvaluje návrh Stanov Sdružení obcí Benešovska
2/ ZAM neschvaluje návrh Stanov Sdružení obcí Benešovska
Návrh změn:

Místostarosta – předkládá je ve stejném znění, jak byly předloženy v posledním zastupitelstvu,
od minule nedostal žádnou úpravu
p. Tojmarová – na minulém ZaM připomínkovali tento návrh s jasným stanoviskem,
pozapomněla předat v písemné podobě, mrzí ji, že jí to pan místostarosta nepřipomněl, myslí
si, že by zvolení předsedy SOB, pokud to nebude starosta nebo místostarosta, mělo schvalovat
zastupitelstvo, proto tento původní návrh nepodpoří
Starosta – navrhuje odložit na prosinec
Místostarosta – byl by rád, aby tato záležitost byla vyřešena, v pátek se SOB mají jednání a
navíc členové SOB tento dodatek nepovažují za podstatný
p. Prášek – přijde mu zásadní obsahová část stanov, v této podobě je nepodpoří

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 95/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje přeložení Schválení návrhu Stanov
SOB na příští jednání ZaM.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 8 proti (p. Jansa, p. Urx, p. Zelený, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Dračka, p. Vrbický, p. Kulíková), 7 pro (p. Kačer, p. Ušák, p. Tojmarová, p.
Myšíková, p. Prášek, p. Mádle, p. Provazník)
Návrh nebyl přijat!

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 96/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh Stanov Sdružení obcí
Benešovska.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 8 pro (p. Jansa, p. Urx, p. Zelený, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Dračka, p. Vrbický, p. Kulíková), 6 proti (p. Ušák, p. Tojmarová, p. Myšíková, p.
Prášek, p. Mádle, p. Provazník), 1 se zdržel (p. Kačer)
Starosta – navrhuje zařadit do programu ještě jeden bod a to volbu člena KV, protože
rezignoval pan Emil Kačer st.
Návrh na usnesení:
ZAM schvaluje zařazení volby člena KV.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 97/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje zařazení volby člena KV.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 10 pro (p. Jansa, p. Urx, p. Tojmarová, p. Provazník,
p. Ušák, p. Kačer, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle, p. Zelený), 5 se zdrželi (p. Tesarčíková,
p. Dračka, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková)
p. Mádle – kromě pana Kačera se vzdal funkce také Ing. Zeman. Za pana Kačera se jim
podařilo sehnat p. Marii Růžičkovou, která souhlasí, aby byla členem KV

V čase 18:25 starosta vyhlásil přestávku.
18:32 pokračování.

Návrh na usnesení:
ZAM schvaluje veřejnou volbu člena KV.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 98/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje veřejnou volbu člena KV.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
Návrh na usnesení:
ZAM navrhuje členku KV paní Marii Růžičkovou.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 99/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí volí členku KV paní Marii Růžičkovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
V čase 18:39 odchází p. Myšíková.

8. Diskuse
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2016-1/14-9-2016

p. Prášek – ptá se, co na demolici domu v ul. Žižkova říká odbor VŽP, na tu vzniklou skládku,
zda osloví majitele, aby skládku uklidil, nebo to nakonec stejně zbyde na město?
p. Vrabec – budou postupovat podle zakázky, stavba bude upravena tak, aby dešťová voda
neohrožovala sousední nemovitosti a ostatní materiál postoupí se stejným výsledkem do
jednání s vlastníkem
p. Prášek – bude se to likvidovat, ano nebo ne?
p. Vrabec – zatím to není v jednání s vlastníkem, nemůže odpovědět
Starosta – nejedná se o stav budov jenom v Benešově, ale od Verneřic po Malou Veleň a H.
Habartice, stav nejrůznějších budov v okolí je enormní potenciál nákladů do budoucna, chtěl
by prostřednictvím ústavní stížnosti s touhle věcí bojovat
p. Zárubová – zákon je opravdu takhle nastavený, přes KÚ a Ministerstvo iniciovali novelu
stavebního zákona, aby odpovědnost za to nesl stát a ne město nebo obec, už o tom jednají
několik let
Tajemník – na sdružení tajemníků ČR se o tomto několikrát mluvilo, byl návrh, že by měl
zaplatit majitel a když majitel na to nemá, tak aby to platil stát, zákon je bohužel takto
nastaven, stavební úřad nemá možnost váhat nebo přemýšlet, stavební úřad má povinnost
řešit demolice, byl by jinak souzen za nečinnost
p. Elisová – ptá se pana Práška, podle jakých kritérií jako předseda výběrové komise vybral
zrovna tuhle firmu na opravu MŠ?
p. Prášek - odpovídá, že nevybíral pouze on, ale celá výběrová komise

Starosta – doplňuje, že výběrová komise pouze doporučí, ale vybírá Rada města, zvítězila
firma, která byla nejlevnější, tak jak říká zákon o zadávání veřejných zakázek. Problémy byly,
protože nebyl soulad projektu s realitou. Po nejbližším jednání RaM určitě bude řešit míru
odpovědnosti jednotlivých součinitelů realizace. Nemyslí si, že za vše může jen ta firma, ale z
hlediska papírů a administrace, na které byla najatá externí firma, je vše v pořádku. Pokud
vyjde dotace, čeká město další dvě a půl etapy rekonstrukce, poučeni jsou.
p. Tesarčíková – jako přímý aktér rekonstrukce viděla jako druhý problém organizační
neschopnost té firmy, děkuje panu Jansovi, který je týden před koncem prázdnin „honil“, aby
bylo vše hotové
p. Jansa – děkuje za slova chvály a za sebe děkuje úředníkům, kteří do toho byli zapojeni
p. Černá – má u sebe k nahlédnutí fotodokumentaci, jak probíhala rekonstrukce
Starosta – také děkuje všem, kdo se na tom podíleli
p. Vrbický – žádá odbor VŽP, aby zakročil proti majiteli Benaru 02, který vlastní škvárové
hřiště, aby zlikvidoval křídlatku, která se rozlézá už i po okolních pozemcích
Starosta – majitel byl informován během jara, že MSK nemá zájem prostor hřiště využívat,
tedy musí ho spravovat on sám, o té povinnosti ví
Místostarosta – informuje, že komise životního prostředí spolu s MAS Labské skály připravují
projekt na likvidaci křídlatky
p. Dračka – žádá odbor VŽP, aby vyzval majitelé pozemků, kteří jsou křídlatkou zasaženy
p. Vorel – ptá se, jak může nový zastupitel, který je v soudním sporu s městem o nemalé peníze
hájit město?, přijde mu to jako střet zájmu
p. Kačer – po dohodě s právním zástupcem, pokud by mu řekl, že tady nemůže být, tak by tady
neseděl, kdyby se měl dostat do střetu zájmu, tak na to určitě upozorní, třeba u hlasování. Je
náhradník za Radka Leknera, který se z Benešova n Pl. odstěhoval
p. Kulíková – navrhuje, aby kontrolní a finanční výbor prověřil záležitost s přípravou
Mariánské pouti 2016 i s ohledem na vrácení dotace ÚK
Starosta – podpoří tento návrh

V čase 19:09 odchází p. Mgr. Tesarčíková.

p. Prášek – RaM schválila záměr koupě osobního automobilu za cca 140.000 Kč, na co ho
město potřebuje, na co ho bude používat a kdo tento nákup inicioval?

Tajemník – je to náhrada za vůz, který město dostalo od MěP. Fabie je ve stavu, kdy je
nebezpečné ji používat. Auto je potřeba, jezdí s ním SÚ, je potřeba pro správní činnost. Je
zbytečné kupovat auto drahé, zvolili levnější variantu ojetého vozu právě do 140.000,p. Prášek – jaká bude velikost auta a forma nákupu?
Tajemník – bude to stejný vůz, také Škoda Fabie, zatím jednali s panem Ťukálkem, místním
podnikatelem, aby byla snadnější třeba i reklamace. Po místních komunikacích starší auto
stačí, je zbytečné kupovat nové
Místostarosta – k technickému stavu bílé Fabie dodává, že vypadává motor
p. Kulíková – ptají se jí zastupitelé z Huntířova na reference k firmě pana Hantycha,
z důvodu, že ta firma pro ně má v nejbližší době také něco dělat. Informace jim neposkytla,
protože zatím není ani nebyl v RaM dodatek ke smlouvě a neví se, jak to celé bude
s projektantem a celou tou firmou. Ale doslechla se, že pan Ouzký už někoho kontaktoval, asi
pana starostu a dostal odpověď, že ta firma je zcela v pořádku a doporučena jako spolehlivá?
Ptá se, protože 22.9. je v Huntířově zastupitelstvo a chtějí pozvat někoho z Benešova, aby
hájil firmu Hantych
Starosta – pan Ouzký, místostarosta Huntířova a dopravní inženýr kontaktoval vedoucího
VŽP pana Šohaje a hovořil s ním. On hovořil se starostkou Huntířova, ptala se ho na názor
celé té události. Popsal jí celou záležitost, řekl jí všechny negativa i pasiva
p. Kulíková – ráda by nechala hlasovat o návrhu usnesení, ve znění ZAM ukládá KV a FV
prošetření příprav a neuskutečnění konání Mariánské pouti dne 10.9.2016.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 100/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí ukládá KV a FV prošetření příprav a
neuskutečnění konání Mariánské pouti dne 10.9.2016.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 10 pro (p. Dračka, p. Jansa, p. Urx, p. Zelený, p.
Černá, p. Vrbický, p. Ušák, p. Kulíková, p. Provazník, p. Mádle), 3 se zdrželi (p. Tojmarová,
p. Kačer, p. Prášek), 2 nehlasovali (p. Myšíková, p. Tesarčíková)
p. Mádle – ptá se, do kdy mají termín prošetřit záležitost Mariánské pouti? A ptá se na radu,
u koho mají s KV začít vyšetřovat? Žádá o spolupráci s FV kvůli lepšímu přehledu
p. Kulíková – odpovídá, že ona se obrátí se svými členy FV v první řadě na pana starostu, ale
definitivně se rozhodne po zasednutí finančního výboru, budou to šetřit z finanční části, tedy
rozpočet, faktury, budou zvát i členy rady a pana Kněborta
p. Prášek – upozorňuje, že by se mělo zrevokovat první usnesení

Návrh na usnesení:
ZAM revokuje usnesení č. 100/2016.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 101/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí revokuje usnesení č. 100/2016.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro (p. Dračka, p. Jansa, p. Urx, p. Zelený, p.
Černá, p. Vrbický, p. Ušák, p. Kulíková, p. Provazník, p. Mádle, p. Tojmarová, p. Kačer, p.
Prášek), 2 nehlasovali (p. Myšíková, p. Tesarčíková)
Nový návrh na usnesení:
ZAM ukládá KV a FV prošetření příprav a neuskutečnění konání Mariánské pouti dne
10.9.2016 do příštího řádného jednání ZaM.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 102/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí ukládá KV a FV prošetření příprav a
neuskutečnění konání Mariánské pouti dne 10.9.2016 do příštího řádného jednání ZaM.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 9 pro (p. Dračka, p. Jansa, p. Urx, p. Zelený, p.
Černá, p. Vrbický, p. Kačer, p. Kulíková, p. Mádle), 1 proti (p. Tojmarová), 3 se zdrželi (p.
Ušák, p. Provazník, p. Prášek), 2 nehlasovali (p. Myšíková, p. Tesarčíková)
V čase 19:40 ukončil starosta jednání.

9. Návrh na usnesení, Závěr

Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2016-1/14-9-2016
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