ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 2. 9. 2015 od 17:00 hodin v městském kině

Přítomni: dle prezenční listiny
Za MěÚ : Bc. Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Ing. Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, pan Zdeněk
Přivřel, BBA – tajemník MěÚ, Pavla Gerhardová – zapisovatelka, Kamila Zárubová –
referentka SÚ, Václav Červenka – velitel MěP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS,
Monika Mansfeldová – referentka odb. FaP, Bc. Blanka Vyhnálková, DiS – pov. vedením
odb. SM

Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.

1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Zasedání zahájil a řídil starosta města pan Filip Ušák. Přivítal přítomné a nechal hlasovat o
složení návrhové komise a programu.
Starosta určil zapisovatelku jednání sl. Pavlu Gerhardovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Radka Práška a pana Mgr. Jakuba Zeleného.

Usnesení č. 109/2015 :
ZaM schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Radka Práška a pana Mgr. Jakuba Zeleného.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: pan Karel Vrbický, pan Radek Lekner,
pan Ota Dračka.
Usnesení č. 110/2015 :
ZaM schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: p. Karel Vrbický, p. Radek Lekner, p.
Ota Dračka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Ušák, p. Kulíková, p.
Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Dračka, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Mádle,
p. Urx ) 2 se zdrželi ( p. Vrbický, p. Lekner )

Starosta představil přítomným 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. 2015, rozpočtová opatření
5. Zpráva o činnost MÚ a činnosti města
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Zpráva o činnosti Benešovské teplárenské společnosti
8. Rekonstrukce RaM a programové prohlášení RaM
9. Připomínky k návrhu zadání územního plánu Bnš n/Pl
10. Organizační záležitosti
11. Diskuse
12. Návrh na usnesení, závěr
Místostarosta – chtěl by doplnit do bodu 10. (Organizační záležitosti) schválení účinnosti
příspěvkové organizace CDM Benešov n. Pl.
p. Prášek – také by chtěl doplnit program – vyprecizování zřizovací listiny CDM
– navrhuje přesun bodu 6. Zpráva kontrolního výboru někam na začátek
Starosta – upravuje navržený program – do bodu 10. Organizační záležitosti se přidá bod
týkající se CDM Benešov n. Pl. a bod 6. Zpráva kontrolního výboru se přesune na
bod 3.
Starosta nechal hlasovat o upraveném navrženém programu.
Usnesení č. 111/2015 :
ZaM schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Ušák, p. Kulíková, p.
Tojmarová, p. Myšíková, Prášek, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Mádle, p. Urx, p. Vrbický, p.
Lekner ) 2 se zdrželi ( p. Dračka, p. Provazník )

2. KONTROLA USNESENÍ
Na minulém jednání ZaM nebylo přijato ukládající usnesení.
Usnesení č. 112/2015 :
ZaM bere na vědomí plnění ukládajících usnesení.

3. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
p. Prášek – přednesl zprávu kontrolního výboru ( viz. příloha zápisu )
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
Usnesení č. 113/2015 :
ZaM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

V čase 18:21 vyhlásil starosta čtrnáctiminutovou přestávku.

4. PRODEJ A KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
Nabídka na odkoupení bytové jednotky č. 494/5 v domě č.p. 494, Děčínská ul., Benešov nad
Ploučnicí a zrušení předkupního práva.
Starosta nahlašuje k projednávané události střet zájmů (kupujícím bytu je osoba blízká).
Návrh na usnesení:
1/ ZaM neschválilo koupi bytové jednotky č. 5 v domě č.p. 494, Děčínská ul., Benešov nad
Ploučnicí za cenu ve výši 388 000,-- Kč.
2/ ZaM schválilo zrušení předkupního práva pro město Benešov nad Ploučnicí k bytové
jednotce č. 5, v domě č.p. 494, Děčínská ul., Benešov nad Ploučnicí.
3/ ZaM schválilo uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešovem
nad Ploučnicí a manželi Pečovými, bytem Benešov nad Ploučnicí, Děčínská 494.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 114/2015 :
ZaM neschválilo koupi bytové jednotky č. 5 v domě č.p. 494, Děčínská ul., Benešov nad
Ploučnicí za cenu ve výši 388 000,-- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková, p. Myšíková, p. Mádle, p. Provazník, p.
Tojmarová ) 3 se zdrželi ( p. Lekner, p. Ušák, p. Prášek )
Usnesení č. 115/2015 :
ZaM schválilo zrušení předkupního práva pro město Benešov nad Ploučnicí k bytové
jednotce č. 5, v domě č.p. 494, Děčínská ul., Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková, p. Myšíková, p. Mádle, p. Provazník, p.
Tojmarová, p. Lekner, p. Prášek ) 1 se zdržel ( p. Ušák )
Usnesení č. 116/2015 :
ZaM schválilo uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešovem nad
Ploučnicí a manželi Pečovými, bytem Benešov nad Ploučnicí, Děčínská 494.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )

5. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA I. POL. 2015, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
5.1. Rozbor hospodaření města za 2. čtvrtletí
p. Sluková – přednesla rozbor hospodaření města za 2. čtvrtletí
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 117/2015 :
ZaM schvaluje rozbor hospodaření města za 2. čtvrtletí 2015.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
5.2. Rozpočtové opatření č. 16
p. Sluková – přednesla rozpočtové opatření č. 16
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 118/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 16.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
5.3. Rozpočtové opatření č. 17
p. Sluková – přednesla rozpočtové opatření č. 17
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 119/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 17.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
5.4. Rozpočtové opatření č. 18
p. Sluková – přednesla rozpočtové opatření č. 18
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 120/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 18.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková, p. Myšíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová,
p. Lekner, p. Prášek ) 1 se zdržel ( p. Provazník )

5.5. Rozpočtové opatření č. 19
p. Sluková – přednesla rozpočtové opatření č. 19
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 121/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 19.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Provazník, p. Vrbický, p. Kulíková, p. Myšíková, p. Mádle, p. Ušák, p.
Tojmarová, p. Lekner, p. Prášek ) 1 se zdržel ( p. Černá )
5.6. Rozpočtové opatření č. 20
p. Sluková – přednesla rozpočtové opatření č. 20
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 122/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 20.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
5.7. Rozpočtové opatření č. 22
p. Sluková – přednesla rozpočtové opatření č. 22
p. Kulíková – doplňuje informaci k tomuto rozpočtovému opatření
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 123/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 22.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Dračka, p. Černá, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Provazník, p. Vrbický, p. Kulíková, p. Myšíková, p. Mádle, p. Ušák, p.
Tojmarová, p. Lekner, p. Prášek ) 1 se zdržel ( p. Urx )
5.8. Rozpočtové opatření č. 23
p. Sluková – přednesla rozpočtové opatření č. 23
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 124/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 23.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )

5.9. Rozpočtové opatření č. 24
p. Sluková – přednesla rozpočtové opatření č. 24
p. Tesarčíková – doplňuje informaci k tomuto rozpočtovému opatření
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 125/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 24.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
5.10. Rozpočtové opatření č. 25
p. Sluková – přednesla rozpočtové opatření č. 25
p. Košnar – doplňuje informaci k tomuto rozpočtovému opatření
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
Starosta – navrhuje snížení částky z 350 000,- na 250 000,Starosta nechal hlasovat o novém návrhu usnesení
Usnesení č. 126/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 25 a částka se upravuje do max. částky 250 000,-.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Dračka, p. Černá, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Provazník, p. Urx, p. Kulíková, p. Myšíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová,
p. Lekner, p. Prášek ) 1 proti ( p. Vrbický )
V čase 19:52 vyhlásil starosta osmnáctiminutovou přestávku.

6. ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚ A ČINNOSTI MĚSTA
p. Přivřel – přednesl zprávu o činnosti městského úřadu
Starosta – přednesl zprávu o činnosti vedení města
p. Tojmarová – informuje o akcích v rámci Národní sítě Zdravých měst
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
Usnesení č. 127/2015 :
ZaM bere na vědomí zprávu o činnosti MÚ a města Benešov nad Ploučnicí.

7. ZPRÁVA O ČINNOSTI BENEŠOVSKÉ TEPLÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI
p. Košnar – přednesl zprávu o činnosti BTS
p. Beneš – informoval o technickém stavu BTS
Usnesení č. 128/2015 :
ZaM bere na vědomí zprávu o činnosti Benešovské teplárenské společnosti.

8. REKONSTRUKCE RaM A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RaM
Starosta – v průběhu léta jsme v různých sestavách jednali a jednáme a ten proces ještě není
zcela dokončen – pevně doufá, že budou schopni v brzkém čase předložit funkční
řešení
Místostarosta – jednáme opravdu intenzivně
p. Zelený – navrhuje revokaci usnesení č. 76/2015, které se týkalo návrhu na funkci
místostarosty jako neuvolněné funkce – navrhuje, aby došlo ke změně – aby
funkce místostarosty byla uvolněná
Starosta – dotazuje se p. Zeleného, jestli souhlasí s tím, že by toto bylo součástí dohody,
která se v budoucnu uzavře (která projde radou)
– nemá problém s tím, že město potřebuje uvolněného místostarostu, který se tomu
bude věnovat naplno – nicméně toto je přesně to, co ho trochu mrzí, že se jedná a
pak se přednese návrh, který nemá vazbu na to, o čem se jedná
p. Zelený – nemyslí, že tímto návrhem by narušovali důvěru, o kterou se snaží – naopak si
myslí, že v zájmu spolupráce, která mezi starostou a místostarostou panuje, je toto
příhodné
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
V čase 21:21 se Ing. Mádle omluvil ze zbytku jednání.
V čase 21:45 vyhlásil starosta pětiminutovou přestávku.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 129/2015 :
ZaM revokuje usnesení č. 76/2015, které se týká ustavení funkce místostarosty jako
neuvolněné.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková, p. Provazník, p. Ušák ) 3 proti ( p. Lekner, p.
Tojmarová, p. Prášek ) 1 se zdržela ( p. Myšíková )
Usnesení č. 130/2015 :
ZaM schvaluje funkci místostarosty jako uvolněná.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Myšíková, p.

Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková, p. Provazník, p. Ušák, p. Prášek ) 1 proti ( p.
Lekner ) 2 se zdrželi ( p. Jansa, p. Tojmarová )

9. PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BNŠ N/PL
Starosta – podal informace k tomuto bodu – příští jednání ZaM by mělo schválit návrh na
zadání zpracování územního plánu
Usnesení č. 131/2015 :
ZaM bere na vědomí připomínky k návrhu zadání územního plánu Bnš n/Pl.

10. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Místostarosta – na posledním jednání ZaM se schvalovala zřizovací listina CDM, ale
zapomněli jsme schválit i účinnost – tímto předkládám materiál, kterým bude
určena účinnost příspěvkové organizace CDM Bnš k datu 2.9.2015
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 132/2015 :
ZaM schválilo účinnost příspěvkové organizace města Centrum dětí a mládeže, Benešov nad
Ploučnicí, IČ 71294589 a to od 02.09.2015.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková ) 5 se zdrželo ( p. Lekner, p. Tojmarová, p.
Prášek, p. Myšíková, p. Provazník ) 1 nepřítomen ( p. Ušák )
p. Prášek – má ještě jednu připomínku do bodu 10. Organizační záležitosti – a to je ta
zřizovací listina a podoba té listiny – vadí mu, že v zřizovací listině jsou jakési
zažlucené položky – navrhuje, aby zažlucená plocha textu byla odstraněna
p. Tesarčíková – měli jsme zde pracovní návrh, který jsme upravili a pak se udělala grafická
úprava té ZL
p. Lekner – žádá, zda by zastupitelé mohli dostat do mailu aktuální verzi ZL
p. Prášek – stahuje svůj návrh

11. DISKUSE
p. Vorel – dotazuje se na stav mostu v Sokolovské ulici
Starosta – podal informace k této záležitosti
p. Koucká Elisová – v ulici ČSA je to tragické a nebezpečné – autobus zajíždí rohem až na
chodník
p. Dušek – dotazuje se na kontejnery na odpad
Starosta – odpověděl na místě
p. Košnar – reaguje na podnět p. Koucké Elisové

12. NÁVRH NA USNESENÍ, ZÁVĚR
V čase 22:19 ukončil starosta jednání ZaM.

Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.

Ověřovatelé zápisu :

Radek Prášek………………………………………

Mgr. Jakub Zelený…………………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………

…………………………………………
Filip Ušák
starosta města

