USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 9. 6. 2021 od 17:00 hodin v městském kině
ZaM po projednání s c h v a l u j e a s c h v á l i l o :
usn. č. 65/2021 - program zasedání v předloženém znění.
usn. č. 66/2021 - jako ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňku Černou a pana Filipa Ušáka.
usn. č. 67/2021 - návrhovou a volební komisi ve složení: pan Petr Jansa, pan Radek Provazník
a MUDr. Jiří Slavík.
usn. č. 68/2021 - aktualizovaný Jednací řád zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 69/2021 - závěrečný účet města Benešova nad Ploučnicí a v souladu s ustanovením
§17, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění a souhlasí s celoročním
hospodařením roku 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020, a to bez výhrad.
usn. č. 70/2021 - účetní závěrku za rok 2020, a to výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu.
usn. č. 71/2021 - rozbor hospodaření za období leden – duben 2021.
usn. č. 72/2021 - převod peněžních prostředků z Fondu na obnovu bytových a nebytových
domů v majetku města ve výši 124 722,00 Kč na výdajový účet č.
4822431/0100.
usn. č. 73/2021 - rozpočtové opatření č. 3, a to převod peněžních prostředků z Fondu na
obnovu bytových a nebytových domů v majetku města ve výši 124 722,00
Kč na výdajový účet č. 4822431/0100.
usn. č. 74/2021 - rozpočtové opatření č. 4.
usn. č. 75/2021 - rozpočtové opatření č. 5.
usn. č. 76/2021 - čerpání investičního úvěrového rámce k předfinancování projektu č.
CZ.06.2.26/0.0/0.0/16_0003703 „Bezbariérová škola a učebna pro
čtenářskou a matematickou gramotnost“ pro Základní a Mateřskou školu
v Benešově nad Ploučnicí (dále jen ZŠ) ve výši 1 423 171,01 Kč.
usn. č. 77/2021 - poskytnutí investičního účelového příspěvku pro Základní a Mateřskou
školu v Benešově nad Ploučnicí k předfinancování projektu č.
CZ.06.2.26/0.0/0.0/16_0003703 „Bezbariérová škola a učebna pro
čtenářskou a matematickou gramotnost“ pro Základní a Mateřskou školu
v Benešově nad Ploučnicí (dále jen ZŠ) ve výši 1 423 171,01 Kč.
usn. č. 79/2021 - revokaci usnesení zastupitelstva města č. 139/2008 ze dne 3. 12. 2008
v tomto znění: ZaM schválilo statut sociálního fondu, který město Benešov
nad Ploučnicí zřizuje dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění
kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města. Fond bude tvořen
přídělem finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 4 % z ročního
objemu hrubých mezd.
usn. č. 80/2021 - čerpání finančních prostředků z již schváleného Investičního úvěrového
rámce na akci: „Oprava chodníků a veřejného osvětlení, ul. Českolipská“ ve
výši 1 420 000,00 Kč.
usn. č. 81/2021 - čerpání z Investičního úvěrového rámce na akci: „Objekt pro zájmové
vzdělávání, Nerudova 689, Benešov nad Ploučnicí“ v rámci realizace
projektu „CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004889 Středisko volného času pro
rozvoj klíčových kompetencí zájmového a neformálního vzdělávání“ ve výši
10 000 000 Kč.

usn. č. 82/2021 - změnu úrokové sazby postupem dle článku 7. smlouvy o úvěru reg. č.
99024602883 ze dne 16.12.2019, uzavřené mezi s Komerční bankou, a.s.,
IČO 45317054, která bude mít tyto parametry:
• objem a měna úvěru: 10 mil. Kč. Doba uplatnění sazby: od 1.1.2023 do
31.12.2037.
• pověřit p. starostu P. Urxe sjednáním strukturované sazby dle schválených
parametrů s max. výší 2,5 % (telefonicky) a podpisem příslušné
dokumentace (konfirmace) této transakce.
usn. č. 83/2021 - provedení víceprací na základě podaného návrhu, vč. důvodové zprávy a
změnového listu č.1 na akci: „Objekt pro zájmové vzdělávání, Nerudova
689, Benešov nad Ploučnicí“ v celkové výši 288 126,70 Kč bez DPH, tj.
348 633,30 Kč včetně 21% DPH.
usn. č. 84/2021 - dodatek č. 1 k Programu pro poskytování návratné finanční výpomoci
k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva, dále jen
„Bezúročné půjčky“.
usn. č. 85/2021 - návrh darovací smlouvy jejímž předmětem je přijetí daru nemovité věci –
pozemek p.č. 775/6 o výměře 245 m2 (ostatní plocha) a p.č. 775/7 o výměře
47 m2 v k.ú. Ovesná.
usn. č. 86/2021 - uzavření darovací smlouvy mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Ústecký
kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem jejímž předmětem je přijetí
daru nemovité věci – pozemek p.č. 775/6 o výměře 245 m2 (ostatní plocha) a
p.č. 775/7 o výměře 47 m2 v k.ú. Ovesná (ostatní plocha) a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
usn. č. 90/2021 - návrh dohody o zrušení předkupního práva jejímž předmětem je bytová
jednotka č. 14 v domě č.p. 307, Nerudova ul., Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 91/2021 - uzavření dohody o zrušení předkupního práva mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a paní Annou Bardzákovou, bytem Děčín, Dolní Habartice 266
jejímž předmětem je bytová jednotka č. 14 v domě č.p. 307, Nerudova ul.,
Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
usn. č. 92/2021 – návrh dohody o zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 1 v domě
č.p. 374, Českolipská ul., Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 93/2021 - dohodu mezi městem Benešov nad Ploučnicí a panem Mgr. Bc. Jakubem
Nohýnkem, bytem Český Dub, Na Žižkově 124 jejíž předmětem je bytová
jednotka č. 1 v domě č.p. 374, Českolipská ul., Benešov nad Ploučnicí,
stojící na st.p.č. 518 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
usn. č. 94/2021 - návrh závěrečného účtu SOB za rok 2020 a souhlasí s celoročním
hospodařením svazku a to bez výhrad.
usn. č. 95/2021 - příspěvek ve výši 50 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost, Kostelní 70,
407 22 Benešov nad Ploučnicí, na opravu opláštění věže kostela Narození
Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí.
Příspěvek bude poskytnut z rozpočtové rezervy města.
usn. č. 96/2021 - změnu termínu zářijového jednání ZaM (přesun z 8.9.2021 na 7.9.2021 od
17 hod.).

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o :
usn. č. 87/2021 - záměr prodeje pozemku p.č. 282/11 o výměře 277 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí.
usn. č. 88/2021 - záměr prodeje pozemku p.č. 87/4 o výměře 707 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí.
usn. č. 89/2021 - využití předkupního práva pro město Benešov nad Ploučnicí dle nabídky
k odkoupení přijaté od paní Anny Bardzákové, bytem Děčín, Dolní
Habartice 266 za cenu ve výši 1 090 000 Kč.

ZaM po projednání u k l á d á :
usn. č. 78/2021 - finančnímu výboru prověřit naplňování usnesení č. 139/2008 od doby jeho
platnosti do dnešního dne (tj. 9.6.2021).
Termín: 7.9.2021.

…………………………………
Pavel Urx
Starosta města

……………………………………
Petr Jansa
Místostarosta města

