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Cítíte to?
Že nevíte co?
No přeci tu vůni vanilky, skořice a cukroví, kterou s sebou přináší vánoční svátky, které právě přicházejí. Čas adventu je tady
a my bychom vám chtěli do těchto svátečních dnů popřát, abyste veškerý předvánoční shon zvládli s nadhledem,
nenechali se rozčílit přeplněnými obchody při nakupování dárků pro své blízké, nedostatkem času na velký vánoční úklid nebo
například nepovedeným těstem na vanilkové rohlíčky. Vánoce jsou obdobím, kdy bychom si měli být všichni blíž,
více naslouchat a plnit přání těm, koho máme rádi. Doufáme, že i vás chytne ta pravá sváteční atmosféra a advent i Štědrý den
si užijete se vším, co k němu patří.
Veselé Vánoce, hodně pohody a na cestě rokem 2007 jen samé štěstí vám přeje…
…Redakce Benešovských novin.

BENEŠOVSKÉ NOVINY
ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí konaného dne 29. 11. 2006 od 17:00 ve velké zasedací síni MěÚ
Program:
1) Zahájení - starosta
2) Kontrola usnesení z minulého ZaM
3) Rekonstrukce městského kina
+ návrh rozp. opatření
4) Návrh na zrušení obecně závazné
vyhlášky č. 1/2002
5) Rozbor hospodaření III. Q 2006 +
rozpočet města na rok 2007
6) Prodej, koupě majetku města
7) Organizační záležitosti
8) Diskuze
9) Návrh na usnesení, závěr
1) Zahájení
Zasedání zahájil a řídil starosta města
pan Karel Vrbický. Přednesl program
jednání a navrhnul rozšíření programu
o tyto body:
bod č. 3 - Rekonstrukce městského kina
včetně návrhu na rozpočtové opatření.
bod č. 4 - Návrh na zrušení obecně
závazné vyhlášky č. 1/2002.
výsledek hlasování pro návrh usnesení:
15 pro
Usnesení č. 2006/162:
ZaM schválilo program jednání
dne 29. 11. 2006.
Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi:
p. Franclová, Ing. Šuma, Ing. Mádle.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro, 1 se zdržel.
Usnesení č. 2006/163:
ZaM schválilo návrhovou komisi
ve složení: p. Franclová, Ing. Šuma
a Ing. Mádle.
Volba ověřovatele zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi:
p. Myšíková, p. Chour.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
15 pro.
Usnesení č. 2006/164:
ZaM schválilo ověřovatele zápisu
ve složení: p. Myšíková a p. Chour.
2) Kontrola usnesení z minulého ZaM
a) usn. 158/2006 - ukládá svým členům
předložit návrhy na obsazení finančního
a kontrolního výboru.
Volba kontrolního výboru.
Návrhy:
starosta navrhuje - p. Kloučka,
p. Tojmara, p. Nelibu (po diskusi
se p. Neliba vzdává kandidatury).
P. Lekner navrhuje, aby výbor byl
5-ti členný a předkládá tato jména:
Ing. Mádle, p. Lupač, p. Chour,
(po diskusi se p. Chour vzdává
kandidatury), p. Franclová navrhuje:
p. Rudolfa.
Ing. Šuma - v minulém volebním
období byl problém, aby se jednotlivé
komise a výbory scházeli,
proto se domnívá, že by postačilo
3 členné složení, u výběrové komise
souhlasí s 5-ti členným složením.
Ing. Šuma - dává návrh na usnesení:
ZaM schválilo 3 členné složení výborů
ZaM a 5-ti členné složení výběrové
komise.
Starosta nechal o návrhu Ing. Šumy
hlasovat. Výsledek hlasování pro návrh
usnesení: 8 pro, 7 proti.
Usnesení č. 2006/165:
ZaM schválilo 3 členné složení výborů
ZaM a 5 členné složení výběrové
komise.
Hlasování o jednotlivých kandidátech:
p. Klouček - 14 pro, 1 se zdržel,
p. Tojmar - 15 pro.
Ing. Mádle - 9 pro, 6 se zdrželo. Jelikož
bylo odsouhlaseno 3 členné složení
výborů, stali se tito kandidáti členy
Kontrolního výboru.
Jako předseda byl navržen: Ing. Mádle.
Hlasování o tomto návrhu:
8 pro, 7 proti.
Usnesení č. 2006/166:
ZaM schválilo kontrolní výbor
ve složení: předseda - Ing. Ivo Mádle,
členové - p. Martin Tojmar a p. Josef
Klouček.
Volba finančního výboru

Návrhy: p. Lekner navrhuje:
Ing. Moravce, p. Semerádta,
p. Kolesovou, p. Franclová navrhuje:
Mgr. Tesarčíkovou, p. Zívala.
P. U r x - v z á j m u z a c h o v á n í
demokratické volby dává návrh
na usnesení, aby volba tohoto výboru
byla tajná.
Návrh p. Urxe na usnesení:
ZaM schválilo tajnou volbu členů
finančního výboru.
Starosta nechal o tomto návrhu
hlasovat. Výsledek hlasování pro návrh
usnesení: 5 pro, 10 proti.
Usnesení č. 2006/167:
ZaM neschválilo tajnou volbu členů
finančního výboru.
Poté se diskutovalo o systému hlasování
o jednotlivých kandidátech.
Ing. Moravec - dává návrh na usnesení:
ZaM schválilo hlasování o kandidátech
na členy Finančního výboru v opačném
pořadí než bylo u hlasování o členech
Kontrolního výboru.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
10 pro, 3 proti, 2 se zdrželi.
Usnesení č. 2006/168:
ZaM schválilo hlasování o kandidátech
na členy Finančního výboru v opačném
pořadí než bylo u hlasování o členech
Kontrolního výboru.
Hlasování o jednotlivých kandidátech:
p. Zíval - 4 pro, 11 proti - tento kandidát
nebyl zvolen.
Mgr. Tesarčíková - 9 pro, 6 proti.
p. Kolesová - 10 pro, 5 se zdrželo.
p. Semerádt - 8 pro, 7 se zdrželo.
Jelikož bylo odsouhlasné 3 členné
složení výborů, stali se tito kandidáti
členy Finančního výboru.
Jako předsedkyně byla navržena
Mgr. Tesarčíková.
Hlasování o tomto návrhu: 13 pro,
1 proti, 1 se zdržel.
Usnesení č. 2006/169:
ZaM schválilo finanční výbor
ve
složení: předsedkyně - Mgr. Dagmar
Tesarčíková, členové - p. Jana Kolesová
a p. Jiří Semerádt.
b) us. č. 139/2006 odboru VŽP se ukládá
zadat vypracování projektové
dokumentace na vytápění celého
objektu č. p. 477.
us. 140/2006 - zadat právnímu zástupci
města zpracování právního rozboru
zadání a průběh veřejné zakázky
na dodavatele na akci vytápění budovy
kina.
Starosta navrhl tato usnesení projednat
v samostatném bodě rekonstrukce
městského kina včetně návrhu
na rozpočtové opatření.
c) us. 160/2006 - ZaM bere na vědomí
návrh ing. Moravce na zřízení komise
životního prostředí, sportovní a komisi
k posuzování a vyhodnocování
výběrového řízení.
RaM na svém zasedání dne 20. 11. 2006
schválila tyto komise:
Komise kulturní: předseda
PhDr. Zdeněk Henig, členové Jan
Bergman a Jan Martan.
Komise sportovní: Petr Jansa, Jiří
Lekner a Milan Kougl
Komise životního prosředí:
předsedkyně Zdeňka Myšíková,
členové Mgr. Jiří Špička, Ota Dračka.
Redakční rada Benešovských novin:
předseda Radek Lekner, Bc. Lucie
Karchňáková, Miluše Gryčová, Alena
Houšková.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
15 pro.
Usnesení č. 2006/170:
ZaM bere na vědomí zřízení těchto
komisí: komise kulturní, komise
sportovní, komise životního prostředí
a redakční rada Benešovských novin.
Volba výběrové komise
Starosta vyzval členy ZaM k podání
návrhů na obsazení výběrové komise:
Návrhy: p. Franclová navrhuje - p. Urxe
a Mgr. Špičku.
p. Lekner navrhuje - Ing. Mádle,
p. Kloučka, p. Vrabce, p. Zárubovou

a p. Kačera.
Hlasování o jednotlivých kandidátech:
p. Urx - 6 pro, 9 se zdrželo - tento
kandidát nebyl zvolen. Mgr. Špička
- 8 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, Ing. Mádle
- 11 pro, 4 se zdrželi, p. Klouček
- 12 pro, 3 se zdrželi, p. Vrabec
- 14 pro, 1 se zdržel, p. Zárubová
- 15 pro.
Jelikož se ZaM usneslo na 5-ti členném
složení této komise, jsou výše uvedení
kandidáti zvolenými členy výběrové
komise.
Usnesení č. 2006/171:
ZaM schválilo zřízení výběrové komise
pro posuzování zakázek malého rozsahu
podle §12 odst. 6 zák.
č. 137/2006 o veřejných zakázkách
v tomto složení: Mgr. Milan Špička, Ing.
Mádle, p. Klouček, p. Vrabec
a p. Zárubová.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
15 pro.
Usnesení č. 2006/172: ZaM ukládá
odboru VŽP, předkládat výběrové
komisi k posouzení veškeré zakázky
malého rozsahu podle § 12 odst. 6 zák.
č. 137/2006 o veřejných zakázkách.
Komisi průběžně informovat
o dodržování termínů a kvalitě
p ro v á d ě n ý c h p r a c í v y b r a n ý c h
dodavatelských firem.
Ing. Moravec - dotazoval se na to,
jak bude postupováno při zadávání
veř. zakázek typu veřejné soutěže.
tajemník: navrhuje, aby vždy ZaM
jmenovalo zvláštní výběrovou komisi.
Návrh na usnesení:
ZaM schválilo návrh, že při zadávání
veř. zakázek vyššího rozsahu dle Zák.
137/2006 bude ZaM jmenovat zvláštní
výběrovou komisi.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
15 pro.
Usnesení č. 2006/173:
ZaM schválilo návrh, že při zadávání
veř. zakázek vyššího rozsahu dle zák.
137/2006 bude ZaM jmenovat zvláštní
výběrovou komisi.
3) Rekonstrukce městského kina,
rozpočtové opatření.
Starosta přivítal p. Ing. Petra Hanka
z firmy VENTOS dodavatele PD a prací
na vytápění kina.
Starosta seznámil s usnesením ZaM
ze 4. 10. 2006:
usn. 140/2006 - zadat právnímu
zástupci města zpracování právního
rozboru zadání a průběh veřejné
zakázky na dodavatele na akci vytápění
budovy kina. - předal slovo
Mgr. Špičkovi.
Výsledek právního rozboru
- viz. příloha.
Starosta předložil ceny ve výběrovém
řízení na PD a zadání prací.
usn. č. 139/2006 odboru VŽP se ukládá
zadat vypracování projektové
dokumentace na vytápění celého
objektu č. p. 477 předal slovo
Ing. Hankovi k seznámení
se zpracovaným projektem
a rozpočtem.
Diskuse:
Ing. Mádle - odkazoval na materiál,
který předal starostce Mgr. Tesarčíkové
na minulém zasedání.
- vyjádřil domněnku, že f. VENTOS
má nejnižší cenu, protože "zapomněla",
že má budova suterén.
- navrhuje zadat studii rekon. objektu
studentům SPŠ stavební a statický
posudek Ing. Demuthovi.
Ing. Moravec - zpochybňuje výsledek
VŘ na real. plynof. objektu kina,
jelikož se vítězem stal i autor PD.
- dále upozornil, že naprosto postrádá
vyj. důležitých orgánů např. KHES
apod.
Ing. Moravec podává protinávrh
na usnesení:
ZaM schválilo odstoupení od smlouvy
na vytápění kina a vypsat nové
výběrové řízení na realizaci plynofikace
objektu kina.
Ing. Šuma - upozornil. že objekt je
v havarijním stavu, topení je nezbytné.
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Ing. Hanek - pozval členy ZaM
do Krásné Lípy, kde mají obdobné
zařízení.
Ing. Moravec - pozastavuje se nad tím,
proč výb. komise vybrala firmu s cenou
1 500 000,-, když bylo původně
schváleno 900 000,- Kč.
Mgr. Tesarčíková: RaM dala k dispozici
900 000,- Kč s tím, že zbylá část bude
dofinancována po schválení
zastupitelstvem.
p. Lekner - dotazoval se p. Strnadové,
zda má nějaký ekonomický rozbor,
týkající se konání společenských akcí
v navrhovaném kul. středisku.
p. Strnadová - odbor. VŽP pouze plnil
usnesení ZaM, zadat vypracování PD.
tajemník - toto jsou právě otázky,
které by mělo vyřešit ZaM.
p. Tojmar - zda měly všechny oslovené
firmy zadání real. plynof. objektu bez
suterénu ?
p. Strnadová: ano, všechny firmy měly
toto zadání.
Ing. Moravec - prohlásil, že se zúčastní
prohlídky v Kr. Lípě.
p. Lekner - se dotazoval, jak se
postupovalo při rekon. v Kr. Lípě.
Ing. Hanek: rekon. započali taktéž
topěním, jelikož tamní prostory (stejně
jako v Benešově) byly předem
nadefinované.
p. Lekner - my touto cestou jít
ale nemusíme.
Mgr. Špička - toto je neekonomické
řešení, jelikož již máme hotový projekt.
p. Myšíková - dotaz, jakým způsobem
bylo zažádáno o dotace ?
p. Strnadová: v březnu letoš. roku
zjišťoval odb. VŽP možnost získání
dotace a to u SFŽP Praha - nebyl
schválen operační program z důvodu
nevyřešené legislativy vlády má být
odsouhl. ve IV. Q 2006, Kraj. úřad - není
možné zařadit akci do programu 2. 7. 2.
- zhoršená kvalita ovzduší - opět se
obrátit na SFŽP Praha - do té doby než
by bylo požádáno a odsouhl. dotace
nesmělo by se započít se stavbou včetně
poptávkového řízení.
Mgr. Tesarčíková - upozornila, že celá
akce započala před 3 roky. Byli vyzváni
zastupitelé i občané k podání svých
námětů jak nejlépe započít s rekon.
a využít tyto prostory. Nikdo se
v minulém voleb. období nepřihlásil.
p. Myšíková - jelikož je do této
problematiky zasvěcena krátkou dobu
a nechtěla by poškodit svým
rozhodnutím ani jednu stranu, žádá
o odložení rozhodnutí o tomto problému
na příští jednání. K tomuto návrhu
se připojuje i p. Semerádt a dává návrh
na usnesení.
Návrh p. Semerádta na usnesení:
ZaM schválilo návrh o přeložení
rohodnutí o vytápění kina na nejbližší
jednání ZaM.
V 18. 30 pan starosta vyhlásil přestávku,
během které odešel Ing. Moravec
(omluva u p. starosty na počátku
jednání).
Po pauze nechal starosta hlasovat
o vzešlých protinávrzích v pořadí
jak byly podány:
Protinávrh Ing. Moravce:
ZaM schválilo odstoupení od smlouvy
na vytápění kina a vypsat nové
výběrové řízení na realizaci plynofikace
objektu kina.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
2 pro - p. Lekner, Ing. Mádle.
10 proti - p. Vrbický, p. Franclová,
p. Chour, p. Klouček, p. Neliba,
p. Semerádt, Mgr. Špička, Ing. Šuma,
Mgr. Tesarčíková, p. Urx.
2 se zdrželi - p. Myšíková, p. Tojmar.
Usnesení č. 2006/174:
Z a M n e s c h v á l i l o p ro t i n á v rh
Ing. Moravce - odstoupit od smlouvy
na vytápění kina a vypsat nové výběrové
řízení na realizaci plynofikace objektu
kina.
Protinávrh p. Semerádta:
ZaM schválilo návrh o přeložení
rohodnutí o vytápění kina na nejbližší
jednání ZaM.
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Výsledek hlasování pro návrh usnesení
: 4 pro - p. Lekner, p. Myšíková,
p. Tojmar, p. Semerádt.
6 proti - p. Vrbický, p. Franclová,
p. Chour, Mgr. Špička, Ing. Šuma,
p. Urx.
4 se zdrželi - Ing. Mádle, p. Klouček,
Mgr. Tesarčíková, p. Neliba.
Původní návrh na usnesení :
a) ZaM schválilo zahájení prací
na rekonstrukci plynového vytápění
podle původní smlouvy uzavřenou
s firmou VENTOS a etapu vytápění
dolní části kina včetně bytové jednotky
odložit na rok 2007.
b) ZaM schvalilo rozpočtové opatření
č. 13. 479. 420, -Kč přesunout
z organizace silnice a posílit organizaci
kino z důvodu dofinancování
plynového vytápění.
Výsledek hlasování pro návrh
usnesení a): 9 pro - p. Vrbický,
p. Franclová,
p. Chour, p. Klouček,
p. Neliba,
Mgr. Špička, Ing. Šuma,
Mgr. Tesarčíková, p. Urx.
5 proti - p. Lekner, p. Tojmar,
p. Myšíková, Ing. Mádle, p. Semerádt.
Usnesení č. 2006/175 :
ZaM schválilo zahájení prací
na rekonstrukci plynového vytápění
podle původní smlouvy uzavřenou
s firmou VENTOS a etapu vytápění
dolní části kina včetně bytové jednotky
odložit na rok 2007.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení
b): 9 pro - p. Vrbický, p. Franclová,
p. Chour, p. Klouček, p. Neliba,
M g r. Š p i č k a , I n g . Š u m a ,
Mgr. Tesarčíková, p. Urx.
4 proti - p. Lekner, p. Tojmar,
Ing. Mádle, p. Semerádt, 1 se zdržel
- p. Myšíková.
Usnesení č. 2006/176 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření
č. 13 479. 420, -Kč přesunout
z organizace silnice a posílit organizaci
kino z důvodu dofinancování
plynového vytápění.
4) Zrušení obecně závazné vyhlášky
č. 1/2002
Starosta seznámil zastupitelstvo
s vyjádřením Ministerstva vnitra
k obecné vyhlášce a předal slovo
tajemníkovi p. Přivřelovi
k podrobnějšímu seznámení,
proč vyhláška vznikla.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení
: 14 pro.
Usnesení č. 2006/177 :
ZaM revokuje usnesení zastupitelstva
č. 180/2005.
Usnesení č. 2006/178 :
ZaM vydává obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2006, kterou se ruší
vyhláška č. 1/2002 O ochraně životního
prostředí a veřejného pořádku na území
města Benešova nad Ploučnicí.
Z důvodu naléhavého občanského
zájmu nabývá vyhl. účinnost dnem
vyhlášení.
5) Rozbor hospodaření III. Q 2006
+ rozpočet na rok 2007 + rozpočtové
provizorium.
Starosta předal slovo paní Kleinertové
k seznámení s hospodařením.
Diskuse:
Ing. Mádle - výdajová část: kino
- 114 123, 85, - Kč.
p. Kleinertová - tato částka byla použita
na projekt.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro.
Usnesení č. 2006/179 :
ZaM ukládá svým členům, seznámit
se s rozborem hospodaření
za III. čtvrtletí 2006 a s návrhem
rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí
2007 v termínu do příštího zasedání
dne 13. 12. 2006.
Rozpočtové opatření č. 12
Jedná se o dotaci na úhradu výdajů
souvisejících s konáním voleb
do zastupitelstvech obcí
ve výši 75. 000,- a účelovou dotaci
na neinvestiční výdaje jednotek Sboru
dobrovolných hasičů ve výši 23. 560, -.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro.

Usnesení č. 2006/180 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření
č. 12.
6) Prodej, koupě majetku města.
Na základě schváleného záměru
prodeje p. p. č. 18/1 v k. ú. Ovesná
uzavření kupní smlouvy na odkoupení
tohoto pozemku o výměře 760m2
s žadateli paní Evou Dimitrovovou
a MUDr. Radojčem Dimitrovem, bytem
Benešov nad Ploučnicí, Ovesná 12,
za kupní cenu 39. 753, -Kč.
výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro.
Usnesení č. 2006/181:
ZaM schválilo na základě schváleného
záměru prodeje p. p. č. 18/1
v k. ú. Ovesná uzavření kupní smlouvy
na odkoupení tohoto pozemku o výměře
760m2 s žadateli paní Evou
Dimitrovovou a MUDr. Radojčem
D i m i t ro v e m , b y t e m B e n e š o v
nad Ploučnicí, Ovesná 12, za kupní
cenu 39. 753, -Kč.
Žádost Lenky Zítkové a Michala Krcha,
bytem Benešov nad Ploučnicí,
Děčínská 604 o zrušení smlouvy
o budoucí kupní smlouvě uzavřené
dne 10. 10. 2005 pro účely stavby
ro di nn é ho domku na pozemcích
p. p. č. 87/2 a 89/3 v k. ú. Benešov
nad Ploučnicí.
výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro.
Usnesení č. 2006/182 :
ZaM schválilo žádost Lenky Zítkové
a Michala Krcha, bytem Benešov
nad Ploučnicí, Děčínská 604 o zrušení
smlouvy o budoucí kupní smlouvě
uzavřené dne 10. 10. 2005 pro účely
stavby rodinného domku na pozemcích
p. p. č. 87/2 a 89/3 v k. ú. Benešov
nad Ploučnicí.
- revokuje usnesení zastupitelstva
č. 135/2005 ze dne 14. 9. 2005,
kterým bylo uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě schváleno.
výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro
Usnesení č. 2006/183 :
ZaM revokuje usnesení zastupitelstva
č. 135/2005.
- na základě schváleného záměru
prodeje p. p. č. 264/1 v k. ú. Benešov
nad Ploučnicí uzavření kupní smlouvy
o odkoupení tohoto pozemku o výměře
51m2 s žadatelem panem Josefem
Savčukem, bytem Děčínská 507,
Benešov nad Ploučnicí za kupní
cenu 5. 253, -Kč .
výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro.
Usnesení č. 2006/184:
ZaM schválilo na základě schváleného
záměru prodeje p. p. č. 264/1
v k. ú. Benešov nad Ploučnicí uzavření
kupní smlouvy o odkoupení tohoto
pozemku o výměře 51m2 s žadatelem
panem Josefem Savčukem, bytem
Děčínská 507, Benešov nad Ploučnicí
za kupní cenu 5. 253, -Kč.
Bezúplatný převod pozemku
p. p. č. 1247/1 v k. ú. . Benešov
nad Ploučnicí do vlastnictví města.
Současným vlastníkem pozemku je
Česká republika, Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových výsledek
hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 2006/185:
ZaM schválilo bezúplatný převod
pozemku p. p. č. 1247/1 v k. ú. . Benešov
nad Ploučnicí do vlastnictví města.
Záměr prodeje pozemku p. p. č. 997/37
v k. ú. . Benešov nad Ploučnicí o výměře
1. 536m2 na základě žádosti pana
Josefa Krumla, bytem Benešov
nad Ploučnicí, Wolkerova 707.
výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro.
Usnesení č. 2006/186:
ZaM schválilo záměr prodeje pozemku
p. p. č. 997/37 v k. ú. . Benešov
nad Ploučnicí o výměře 1. 536m2.
Záměr prodeje pozemku p. p. č. 682/21
v k. ú. Benešov nad Ploučnicí o výměře
355m2 na základě žádosti paní Iryny
Volfové a Vasyla Hanushyntse, bytem
Ústí nad Labem, Resslova 1754/3.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení

: 14 pro.
Usnesení č. 2006/187 :
ZaM schválilo záměr prodeje pozemku
p. p. č. 682/21 v k. ú. Benešov nad
Ploučnicí o výměře355m2.
Záměr prodeje domu č. p. 353, Husova
ulice Benešov nad Ploučnicí
do osobního vlastnictví na základě
žádosti pana Romana Horváta, bytem
Husova 353, Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení
: 14 pro.
Usnesení č. 2006/188:
ZaM schválilo záměr prodeje domu
č. p. 353, Husova ulice Benešov
nad Ploučnicí.
Prodej bytu č. 250/2 v domě č. p. 250,
ulice Českolipská, Benešov
nad Ploučnicí manželům Ivaně
a Romanovi Žigmundových, za kupní
cenu 44. 920, - Kč za podmínky,
že převezmou a uhradí pohledávku
na nájmu současných nájemníků bytu
vůči městu v aktuální výši ke dni
oboustranného podpisu kupní smlouvy
a úhradě kupní ceny bytu. Dále
se schvaluje revokace usnesení
zastupitelstva č. 197/2005, kterým byl
schválen prodej bytu předchozím
žadatelům.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro.
Usnesení č. 2006/189:
ZaM schválilo prodej bytu č. 250/2
v domě č. p. 250, ulice Českolipská,
Benešov nad Ploučnicí manželům Ivaně
a Romanovy Žigmundových za kupní
cenu 44. 920, -Kč za podmínky,
že převezmou a uhradí pohledávku
na nájmu současných nájemníků bytu
vůči městu v aktuální výši ke dni
oboustranného podpisu kupní smlouvy
a úhradě kupní ceny bytu.
Usnesení č. 2006/190:
ZaM revokuje usnesení zastupitelstva
č. 197/2006.
N a zá k la dě sc hv á le né ho záměru
prodeje rozestavěných b. j. v budovách
č. p. 279 a 307, ulice Nerudova,
Benešov nad Ploučnicí ZaM schvaluje
uzavření smluv o budoucích kupních
smlouvách pro žadatele:
1. Helena Šilerová, bytem Benešov
nad Ploučnicí, Vilová 586, b. j. č. 8B
v čp. 307 o velikosti 1+1o výměře
53, 64 m2, za kupní cenu 193. 962, -Kč
a b. j. Č. 9B v čp. 307 o velikosti 1+1
o výměře 59, 09 m2 , za kupní cenu
213 669, -Kč. 2. manželé Karel
a Miroslava Horovi, bytem Fojtovice
42, pošta Děčín II b. j. č. 5B č. p. 307
o velikosti 1+1 o výměře 37, 21 m2,
za kupní cenu 134. 551, -Kč.
3. Manželé Stanislav a Eva Beranovi,
bytem Tyršova 9, Děčín b. j. č. 7A,
čp. 279, o velikosti 1+2 o výměře 51, 87
m2 za kupní cenu 187. 562, -Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro.
Usnesení č. 2006/191:
ZaM schválilo na základě schváleného
z á m ě r u p ro d e j e ro z e s t a v ě n ý c h
b. j. v budovách č. p. 279 a 307,
ulice Nerudova, Benešov nad Ploučnicí
ZaM schvaluje uzavření smluv
o budoucích kupních smlouvách
pro žadatele: 1. Helena Šilerová, bytem
Benešov nad Ploučnicí, Vilová 586, b. j.
č. 8B v čp. 307 o velikosti 1+1o výměře
53, 64 m2, za kupní cenu 193. 962, -Kč
a b. j. Č. 9B v čp. 307 o velikosti 1+1
o výměře 59, 09 m2, za kupní
cenu 213 669, -Kč. 2. manželé Karel
a Miroslava Horovi, bytem Fojtovice
42, pošta Děčín II b. j. č. 5B č. p. 307
o velikosti 1+1 o výměře 37, 21 m2,
za kupní cenu 134. 551, -Kč.
3. Manželé Stanislav a Eva Beranovi,
bytem Tyršova 9, Děčín b. j. č. 7A,
čp. 279, o velikosti 1+2 o výměře 51, 87
m2 za kupní cenu 187. 562, -Kč.
Prodej bytové jednotky č. 8 v domě ulice
Českolipská 454, Benešov
nad Ploučnicí panu Jiřímu Šestákovi,
bytem Sokolský vrch 210, Benešov
nad Ploučnicí o celkové výměře 51, 40
m2 za kupní cenu 164. 760, -Kč.
výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro
Usnesení č. 2006/192 :
ZaM schválilo prodej bytové jednotky
č. 8 v domě ulice Českolipská 454,
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Benešov nad Ploučnicí panu Jiřímu
Šestákovi, bytem Sokolský vrch 210,
Benešov nad Ploučnicí o celkové
výměře 51, 40 m2 za kupní cenu
164 760, -Kč.
Záměr prodeje st. p. č. 806 a části
p. p. č. 700/1 a 700/2 v k. ú. Benešov
nad Ploučnicí. Žádost podali manželé
Tadeus a Monika Kleinovi.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro
Usnesení č. 2006/193:
Z a M s c h v á l i l o z á m ě r p ro d e j e
st. p. č. 806 a části p. p. č. 700/1 a 700/2
v k. ú. Benešov nad Ploučnicí.
Objekt "C" ul. Nerudova čp. 689 - návrh
zakonzervovat objekt "C" ulice
Nerudova č. p. 689, stavební práce
dokončit v pozdějším období, tj. rok
2007, projekt upravit na využití
pro seniorské bydlení a zažádat o dotaci
- návrh na usnesení a).
Návrh usnesení b) :
ZaM po projednání ukládá odboru VŽP
vypracovat studii na využití objektu "C"
v Nerudově ulici za účelem využití pro
seniorské bydlení a možnosti získání
dotace. Termín - první zasedání
zastupitelstva v roce 2007.
Diskuse:
p. Franclová - seznámila s počtem
žadatelů o typu seniorského bydlení,
jedná se zatím o 8 žadatelů, počet
zřejmě stoupne.
Ing. Mádle - zda dostaneme dotaci
na již rozpracovanou část ?
tajemník: objekt je stavebně oddělen,
každá část má své číslo popisné
- technicky je to možné.
p. Lekner - jako nedostatek vidí
v chybějící zahradě pro část, kde budou
bydlet senioři.
Mgr. Tesarčíková - jako nejlevnější
varianta přepracování projektu, se jeví
oslovit autora již stávajícího projektu
p. Kovaříka.
Ing. Mádle - navrhuje zrušit PD na obj.
"C" a vyhlásit nové VŘ např. přes
internet.
Sl. Košková (Stavební úřad) - je vydáno
st. povolení jako celek a toto nelze zrušit
a proto je nutné oslovit původního
zpracovatele PD p. Kovaříka.
tajemník - upozornil, že postačí vydat
pouze změnu stavby před dokončením
(pokud se osloví p. Kovařík).
p. Myšíková - upozornila na možnou
spolupráci s Hospodářskou komorou.
P. Urx a p. Lekner - dávají protinávrh
na usnesení.
1. protinávrh p. Urxe:
ZaM ukládá odb. VŽP projednat
se zpracovatelem projektu možnost
změny PD za účelem využití bydlení
pro seniory v obj. "C" s možností
využití dotace.
2. protinávrh p. Leknera:
ZaM ukládá Výb. komisi vybrat
zadavatele studie na obj. "C" - seniorské
bydlení.
Starosta nechal hlasovat o protinávrzích
v pořadí jak byly navrženy.
1. Protinávrh:
Výsledek hlasování pro návrh usnesení
: 12 pro, 2 proti.
Prošel protinávrh p. Urxe.
Usnesení č. 2006/194 :
ZaM ukládá odb. VŽP projednat
se zpracovatelem projektu možnost
změny PD za účelem využití bydlení
pro seniory v obj. "C" s možností využití
dotace.
Dále nechal starosta hlasovat
o původním návrhu a).
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro.
Usnesení č. 2006/195:
ZaM schválilo zakonzervovat objekt
"C" ulice Nerudova č. p. 689, stavební
práce dokončit v pozdějším období,
tj. rok 2007, projekt upravit na využití
pro seniorské bydlení a zažádat
o dotaci.
Oznámení o odstoupení od smlouvy.
- jedná se o žadatele na BJ v bývalém
SOU
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
14 pro.

BENEŠOVSKÉ NOVINY
Usnesení č. 2006/196 :
ZaM bere na vědomí oznámení
o odstoupení od smlouvy ve věci prodeje
bytových jednotek v ulici Nerudova
čp.279 a 689 Benešov nad Ploučnicí:
1.
Eva Havelcová bytem Dolní
Habartice 93 b.j.č.8A v č.p. 279.
2. Alena Aurová bytem Sokolovská 104,
Benešov nad Ploučnicí b.j.č.1C
v č.p.689.
3. Jan Štemberk bytem Sídliště 645,
Benešov nad Ploučnicí b.j.č.7A
v čp. 279.
4. manželé Josef a Jolana Janovi, bytem
Fibichova 560/32, Děčín 6 b.j.č.4C
v č.p. 689.
7) Organizační záležitosti
Plán práce ZaM na 1. pololetí 2007
starosta - předkládá členům ZaM

k připomínkování, schválen bude
na příštím jednání t.j. 13. 12. 2006.
Starosta vyzval zastupitele k uplatnění
svého práva být dostatečně informován
o projednávaných otázkách. Úředníci
města jsou připraveni podat veškeré
informace.
Benešovské noviny
Místostarosta podal zastupitelstvu
informaci o současném stavu
Benešovských novin:
- představil členy redakční rady
(šéfredaktorka - p. Houšková) + nové
rubriky .Výhledově: přepokl. formát
B 5, náklad 800 ks + cena 10,- Kč.
Navrhuje zakoupení nového softwaru
(Adobe In Design) v ceně 31 000,- Kč
bez DPH, fin. odměna pro
šeferadktorku.
p.Franclová - upozornila, že na zasedání

Rady města p.Lekner podával jiné
informace.
p.Lekner - toto je pouze pracovní návrh,
situace se neustále řeší.
p.Urx - upozornil na to, že úřad již
vlastní grafický software Corel Draw.
p.Lekner - tento je již překonaný, nový
se dá využít i pro inter. stránky a další
tiskoviny.

P. Lekner - požádal Mgr. Špičku, zda by
přikládal fakturám rozpis úkonů.
Mgr. Špička - je placen na základě
Mandátní smlouvy, která není
postavena na počtech úkonů.
p. Semerádt - fin. potíže ZšP: přednesl
žádost Mgr. Barbory.
starosta : o tomto se jednalo již na RaM,
bude dále řešeno.

8) Diskuse
Ing. Šuma - Zda bude fungovat
po rekon. kina zkušebna pro mládež ?
p. Pacina - požádal o prozatimní prostor,
kde by mohli hudebníci zkoušet
Starosta - příslíbil v této zálež. pomoc.
Ing. Mádle - městský rozhlas: v částech
města (kromě náměstí) není slyšet
obsah hlášení, žádá o vyřešení.

9) Závěr
St ar os ta po žá d al členy návrhové
komise k přednesení návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení
: 14 pro.
Usnesení č. 2006/197 :
ZaM schválilo návrh usnesení
ze zasedání dne 29. 11. 2006 .

Usnesení z 21. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 06.11.2006 od 15.00 hodin v malé zasedací síni MěÚ Benešov n.Pl.
RaM po projednání schválila:
- program jednání RaM 06.11.2006./5/
- návrhovou komisi ve složení:
p. Franclová, p. Chour.
- zřízení věcného břemene
na p.p.č,. 155/5, k.ú. Benešov n.Pl.
- žadatel f. NARVA BEL s.r.o. s roční
úplatou 100,- Kč /rok. /5/
- Jednací řád rady města.. /5/
- Platový výměr vedoucího Služeb
města Benešov n.Pl. v souladu
s platnými mzdovými předpisy. /5/
- výši odměny pro starostu města
p. Karla Vrbického a to v souladu
s platnými mzdovými předpisy./4,
1 zdržel /
- výši odměny pro místostarostu města
p. Radka Leknera a to v souladu
s platnými mzdovými předpisy./4,
1 zdržel /
- rozpočtové opatření č. 10 - viz příloha.
/5/
- pronájem části pozemku p. p. č.700/1
o výměře 200 m2 p. Kateřině Kuncové,
bytem Českolipská 454, Benešov n. Pl.
a to na dobu neurčitou.
- zřízení věcného břemene / bezúplatně /
na pozemek p.p.č. 1373 p. Petru
Savčukovi, bytem Benešov n. Pl.,
Děčínská 507 pro účely napojení
na vodovodní řád a pro případné
opravy.
- uzavření nájemní smlouvy
na pronájem hrobového místa č. 29/L
IV a 30/L IV. Nájemce p. Zdena
Kavalírová, bytem Františkov
nad Ploučnicí 39 a to na dobu určitou
10 let s platností od 1. 1. 2007. /5/
- uzavření nájemní smlouvy

na pronájem hrobového místa
č. 404/P II. Nájemce p. Marie
Pattlichová, bytem Česká Lípa, Újezd
2225 a to na dobu určitou 10 let
s platností od 1. 1. 2007. /5/
- uzavření nájemní smlouvy
na pronájem schránky kolumbária
č. 130 na pohřebišti s p. Evou Šoltovou,
bytem Benešov n.Pl., Táborský vrch
576 a to na dobu určitou 2 roky. /5/
- uzavření nájemní smlouvy
na pronájem schránky kolumbária
č. 129 s p. Marií Veletovou, bytem
Benešov n.Pl., Táborský vrch 570
a to na dobu určitou 10 let. /5/
- uzavření nájemní smlouvy
na pronájem hrobového místa č. 7/L VII
s p . A l e n o u Ti t o v o u , b y t e m
Vinohradská 160, Praha 3 to na na dobu
určitou 10 let. /5/
- plán práce na II. pol. 2006
- viz. příloha. /5/
- návrh usnesení z jednání rady města
dne 6. 11. 2006. /5/
RaM po projednání bere na vědomí :
- kontrolu plnění ukládajícího usnesení
: 688/06.
- návrh na vznik komisí rady města:
sportovní, kulturní, komise pro životní
prostředí a redakční rada Benešovských
novin.
- právní rozbor obecně závazné
vyhlášky č. 1/2002 o ochraně životního
prostředí a veřejného pořádku na území
města Benešov nad Ploučnicí
vypracovaný Ministerstvem vnitra.
- účast PhDr. Zdeňka Heniga na prvním
setkání pracovní skupiny „Produkty“

Poradního sboru pro cestovní ruch
Českého Švýcarska v Bad Schandau.
- ukončení smlouvy o nájmu hrobového
místa č. 7/L VII s p. Petrem Titou,
bytem Krásova 184, Praha 3 Žižkov
z důvodu úmrtí nájemce.
RaM po projednání ukládá :
- místostarostovi zjistit technické údaje
dotačního programu KÚ Ústeckého
kraje do příštího jednání RaM
/20. 11. 06/
- tajemníkovi vytvoření nového
organizačního řádu MěÚ Benešov n. Pl
do jednání RaM 20. 11 .2006.
- svým členům předložit na příštím
jednání návrhy na obsazení komisí.
- odboru VŽP a SÚ navrhnout zákonné
možnosti řešení problémů souvisejících
s činností prodeje a skladování uhlí
panem Jaroslavem Soukalem,
Palackého 143.
RaM po projednání uvolňuje :
- p.Karla Vrbického z funkce vedoucího
Služeb města Benešov n. Pl.
v souvislosti s jeho zvolením do funkce
starosty města Benešov n.Pl.
RaM po projednání jmenuje :
- do funkce vedoucího Služeb města
p. Ivana Nelibu a to po dobu uvolnění
p. Karla Vrbického z funkce.
RaM po projednání doporučuje
ZaM:
- vytvoření komise /zástupci jedn. vol.
stran/ pro posuzování zakázek malého
rozsahu podle § 12 odst. 6 zák

.č. 137/2006 o veřejných zakázkách.
- zrušení obecně závazné vyhlášky
č. 1/2002 o ochraně životního prostředí
a veřejného pořádku na území města
Benešov n.Pl.
- vzít na vědomí odstoupení p. Lenky
Zítkové a p. Michala Krcha, bytem
Děčínská 604 od smlouvy o budoucí
kupní smlouvě. Předmětem budoucího
prodeje měly být pozemky p. p. č. 87/2
a
89/3 a to na žádost výše
jmenovaných.
- vzít na vědomí odstoupení p. Evy
Havelcové, bytem Dolní Habartice 93
od koupě rozestavěné bytové jednotky
č. 8A v Nerudově 279.
- vzít na vědomí odstoupení p. Aleny
Aurové, bytem Sokolovská 104
od koupě rozestavěné bytové jednotky
č. 1C v Nerudově 689.
- vzít na vědomí odstoupení p. Jana
Štemberka, bytem Sídliště 645
od koupě rozestavěné bytové jednotky
č. 7A v Nerudově 279.
- ZaM schválit záměr prodeje st. p. č.
806 a části p.p.č. 700/1 a 700/2.
- ZaM schválit prodej pozemku p. p. č.
18/1 p. Evě Dimitrovové a MuDr.
Radojčo Dimitrovovi, bytem
Ovesná 12, za cenu 39753,- Kč.
- prodej pozemku p.p.č. 264/1 p. Josefu
Savčukovi, bytem Benešov n. Pl.,
Děčínská 507, za cenu 5 253,- Kč.
- schválit bezúplatný převod pozemku
p. p. Č. 1247/1 do vlastnictví města.
- schválit prodej bytové jednotky č. 8
v ul. Českolipská 454 p.Miroslavu
Švábovi, bytem Velká Bukovina,
Karlovka 54, za cenu 16 4760,- Kč.

Usnesení z 23. jednání Rady města Benešov n.Pl. konané dne 04. 12. 2006 od 15.00 hodin v malé zasedací síni MěÚ Benešov n.Pl.
RaM po projednání schválila :
- program jednání RaM 04.12.2006.
/5/
- návrhovou komisi ve složení:
p. Franclová, p. Myšíková. /5/
- rozpočtové opatření č. 14
- viz. příloha. /5/
- uzavření nájemní smlouvy
na nebytový prostor v objektu Cihelní
706, Benešov nad Ploučnicí (bývalá
kočárkárna) pro MUDr. Váchu na dobu
neurčitou s účinností od 1. 12. 2006,
výpovědní lhůta 3 měsíce. /5/
- uzavření nájemní smlouvy
na pronájem schránky kolumbária
č. 135 s Kateřinou Havránkovou, bytem
Alšova 237 a to na dobu určitou 10 let.
/5/
- uzavření nájemní smlouvy
na pronájem hrobového místa č. 241/P I
s Jitkou Veselou, bytem Dolní
Habartice 187 to na na dobu určitou
10 let s platností od 1. 1. 2007. / 5/

- p. Pavla Urxe za člena Redakční rady
Benešovských Novin.
- zafinancování BN 12/06 a to : odměna
grafik 5 000,- Kč, šéfredaktorka
5 000,- Kč. /5/
- plán práce na I.pol. 2007. /5/
- bezplatný pronájem tělocvičny
na Sokolském vrch pro pořádání
tradičního vánočního turnaje
ve volejbalu dne 26. 12. 2006. /5/
- vyplacení mimořádné odměny
pro vedoucí Školní jídelny Benešov
n. Pl.
p. Irenu Ivu Kolářovou
za úspěšné hospodaření ŠJ a to ve výši
10.000,- Kč. Odměna bude vyplacena
ze mzdového fondu školní jídelny. /5/
- převzetí ND na kotel pro zdr. středisko
/MUDr. Zamykalem/ z nefunkčního
kotle z kina. /4,1 zdržel/
- návrh usnesení z jednání RaM
04.12.2006. /5/
RaM po projednání bere na vědomí :

- kontrolu usnesení : 772/06 - splněno,
741/06 - trvá.
- zprávu odboru VŽP o investičních
akcích za rok 2006.
- předložené materiály ZŠ praktické
/rozbor nákladů 2006/, posečká se
na výši skutečných nákladů roku 2006
a poté tyto RaM posoudí a vybere
způsob pomoci pro ZŠ praktickou
Benešov n. Pl. /4 pro, 1 proti /.
RaM po projednání jmenuje :
- hlavní inventarizační a likvidační
komisi ve složení Mgr. Dagmar
Tesarčíková (předsedkyně), Jana
Kolesová, Jiří Semerádt, Mgr. Jiří
Špička, Irena Iva Kolářová, Irena
Zárubová, Ivana Jandášová, Jana
Dolejšová, Zdena Čvančarová.
/4, 1 proti/
RaM po projednání vydává souhlas:
- s umístěním stavby „Benešov n. Pl.
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p. p. č.1281/1 rozš. NN” a souhlasí
s uzavřením věcného břemene k části
dotčeného pozemku p. p. č.1281/1
v k. ú. Benešov n. Pl., za jednorázovou
finanční náhradu dle znaleckého
posudku s ČEZ Distribuce a. s. /5/
RaM po projednání ukládá :
- odboru VŽP předložit RaM možnosti,
způsob a vyčíslené náklady na úpravu
pěšiny cesty na Ovesnou kolem
zahrádkářské kolonie.
RaM po projednání doporučuje
ZaM:
- revokovat usnesení č. 8/2003
ze dne 15. 1. 2003 o uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na pozemek
p. p. č. 1257/7 v k. ú. Benešov
n. Pl. s Českým hydrometeorologickým
ústavem Praha.

BENEŠOVSKÉ NOVINY

R. R. z Děčína zapomněl
platit výživné na svého syna
do obce Verneřice. Bylo
mu sděleno podezření
z tr. činu Zanedbání povinné
výživy dle § 213/1 TZ.
Dne 13. 10. 2006 bylo oznámeno vloupání
do restaurace Blaník v Benešově n. Pl. se škodou
32. 000,-Kč, provedeným šetřením
dne 22. 11. 2006 byli jako pachatelé zjištěni
M. B. z Benešova n. Pl. a P. M. z Děčína,
kterým bylo sděleno obvinění z tr. činu Krádež
dle § 247/1b, 2 tr. zákona a z tr. č. Poškozování
cizí věci dle § 257/1 TZ.
Dne 28. 10. 2006 M. H. z Verneřic řídil v obci
Verneřice traktor bez příslušného řidičského
oprávnění, kdy mu bylo sděleno podezření

z tr. činu Řízení motorových vozidel
bez příslušného řidičského oprávnění dle § 180d
TZ.
P. M. z Děčína dne 29. 10. 2006 v restauraci
U Babičků v Benešově n. Pl. napadl obsluhu
restaurace a poškodil zařízení restaurace.
Je stíhán pro tr. čin Výtržnictví dle § 202/1 TZ.
Dne 4. 11. 2006 M. W. z Ústí n. L. řídil
v Benešově n. Pl. os. vozidlu pod vlivem
alkoholu. Podrobil se orientační dechové
zkoušce na alkohol, kterou bylo zjištěno
2,38 promile hladiny alkoholu v krvi, je stíhán
pro tr. čin Ohrožení pod vlivem návykové látky
dle § 201/1 TZ.
V. H. z Benešova n. Pl. se dne 1. 11. 2006
vloupal do kůlny v Benešově n. Pl. , ze které
odcizil barevný kovový odpad, který poté
odevzdal do sběrny v Benešově n. Pl. Je stíhán
pro tr. čin Krádež dle § 247/1a, b TZ.
Dne 8. 11. 2006 oznámil M. S z Benešova n.
Pl., že mu neznámý pachatel odcizil jeho
os. vozidlo, provedeným šetřením byl jako

pachatel zjištěn K. D. z Děčína, kterému bylo
sděleno obvinění z tr. činu Krádež dle § 247/1a,
2 TZ.
Dne 8. 11. 2006 V. S. z Benešova n. Pl. řídil
os. vozidlo v Benešově n. Pl. i přesto,
že mu byl vysloven Magistrátem města Děčín
zákaz řízení všech motorových vozidel.
Je stíhán pro tr. čin Maření výkonu úředního
rozhodnutí dle § 171/1c TZ.
Dne 10. 11. 2006 bylo oznámeno vloupání
do objektu autobazaru v Benešově n. Pl.
a odcizení os. vozidla z autobazaru,
provedeným šetřením byl dne 14. 11. 2006 jako
pachatel zjištěn Z. H. z Děčína, kterému bylo
sděleno obvinění z tr. činu krádež dle § 247/1a,
b, 2 TZ.
Dále policie provádí šetření vloupání do OÚ
v H. Habarticích, výtržnictví v Benešově n. Pl. ,
postříkání zámecké zdi u zámku v Benešově
n. Pl., vloupání do RCH v obci Sluková
a nedovolené ozbrojování.

Budeme opět měřit kvalitu ovzduší?
Cenová politika opět dosáhla toho, že se minimálně po dobu, kdy je potřebné
vyhřívat objekty, podstatnou měrou zhorší kvalita ovzduší. Poznat je to hlavně v údolí
v ranních a večerních hodinách. Opět to povede k zhoršování zdraví každého z nás
a tím i k zbytečným výdajům za léky, které si stále více hradíme přímo. K tomu je
nutné připočíst ztráty na výdělcích každého, kdo pro nemoc nebude docházet
do zaměstnání a bude odkázán na nemocenskou, pokud jí ale má hrazenou.
Je tak otázkou, zda spalování tuhých paliv je tím nejúspornějším řešením.
Je samozřejmé, že nejlevnější energie je ta, která nemusí být vyrobena. Proto by
měl být zdola nahoru vyvíjen tlak na maximální podporu zateplování,
aby bylo dostupné co nejdříve všem majitelům objektů. Tento tlak by měl být také
v oblasti zjednodušení řízení pro přidělení dotací například na tepelná čerpadla.
Ideálem by bylo topení elektrickým proudem v kombinaci s tepelnými čerpadly
a to z několika důvodů. Výroba elektřiny je tuzemskou záležitostí, tepelné elektrárny
mají čištěné a hlídané spaliny, rozvody proudu jsou kapacitně dobré. Oproti tomu
prakticky všechna lokální topení mají problémy v tom, že nikdo nemá šanci ovlivnit,
čím kdo topí, dochází tak k spalování i plastů a jiných materiálů, které hořením vyvíjí
silně jedovaté či karcinogenní látky, dále absolutní většina komínových těles
nevyhovuje instalovaným kotlům nebo je v havarijním stavu (stačí se podívat
na střechy) a hodně kotlů má špatně řízené spalování (tzv. dehtuje). Vzhledem k tomu,
že stát je stále majoritním vlastníkem firmy ČEZ a Ústava dává státu povinnost
chránit zdraví občanů a také je faktem, že prozatím nikdo z nás si nemůže vybrat
dodavatele elektrické energie (jedná se o monopol), měl by být vyvíjej silný a trvalý
tlak i na výrazné snižování ceny elektrické energie. Tvrzení, že v jiném státě v Evropě je elektřina dražší by nemělo obstát už jen z důvodu srovnání
finančních příjmů (kupní síly) občanů. Navíc, stát to všem občanům dluží zejména na severu Čech za to, co se dělo za minulého režimu. Nechtěl bych se
dočkat nového vyplácení tzv. pohřebného, různých bolestí je mezi námi už tak dost. Je na čase se začít bránit.
Ota Dračka
Ota.Dracka@seznam.cz

INFORMACE O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
Vláda svým nařízením č. 612 ze dne 16. listopadu 2004 stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb. lhůty pro výměnu občanských
průkazů:
Státní občané ČR jsou povinni provést výměnu OP bez strojově čitelných údajů:

Typ obc
ˇ anského prukaz u

ˇ
Obcanský
pruk az (vzor 1994)
ˇ
bez strojoveˇ citelných
údaju
s lepenou fotografií držitele

ˇ
Obcanský
pruk az (vzor 1996)
ˇ
bez strojoveˇ citelných
údaju
ˇ
a s hologramem pres
pravý okraj
lepené fotografie drž itele

D atum vydání OP
Vyd aný do 31.12.1996

Vyd aný do 31.12.1998

Vyd aný do 31.12.2003

P latnos t OP dle z ák ona
Platí do 31.12.2006
Žádost o nový OP musí
ˇ
ˇ
ˇ
obcan
predložit
nejpozdeji
do 30.11.2006
Platí do 31.12.2007
Žádost o nový OP musí
ˇ
ˇ
ˇ
obcan
predložit
nejpozdeji
do 30.11.2007
Platí do 31.12.2008
Žádost o nový OP musí
ˇ
ˇ
ˇ
obcan
predložit
nejpozdeji
do 30.11.2008

ˇ
Obcansk
ý prukaz (vz or 2000 a 2003)
ˇ
se strojoveˇ citelnými
údaji s tištenou podobou držitele
je platn ý podle data p latnosti
uvedené m na obcanském
p rukazu
ˇ

Občané narození před 1. Lednem 1936, kteří nemají v občanských průkazech vyznačenou dobu ukončení platnosti konkrétním datem
(mají platnost „bez omezení“), nemusejí provést výměnu dosavadního občanského průkazu za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji.
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Rozhovor s novým starostou města
Gratulujeme vám ke zvolení, vážený pane starosto!Mohl byste popsat
první pocity ve funkci?
To, že jsem byl zvolen všemi hlasy zastupitelstva, bylo pro mě velkou
poctou a projevem velké důvěry v mou osobu. V té chvíli jsem ale cítil
velkou zodpovědnost a touhu tuto důvěru nezklamat.
Jaká činnost z náplně vaší nové práce je vám nejbližší?
Mám rád řešení různorodých problémů, jednání s lidmi
a to jak v otázkách obchodních tak osobních.
Představte se nám, prosím trochu, jaký je pan Vrbický?
Jsem rodákem našeho města, žiji zde nepřetržitě 55 let. Založil jsem
zde rodinu a vychoval tři děti. Rád sportuji, mým oblíbeným sportem byl
volejbal, dnes je to tenis. Mám mírnou povahu, respektuji názor
ostatních a dovedu obhájit své. Nejsem nakloněn konfliktům,
mým krédem je řešení problémů s chladnou hlavou a rozumem.
Co vás přimělo ke kandidatuře v komunálních volbách?
Za poslední rok jsem ve funkci vedoucího služeb poznal dosti podrobně
problematiku základních funkcí města a našeho úřadu. Cítil jsem
potřebu vnést do tohoto zaběhnutého soukolí změnu a to takovou,
která by přinesla něco nového do života města. Ulehčila a zpříjemnila
život našich obyvatel.
Jaká je vaše původní profese?
Moje původní profese byla spjata vždy s telekomunikacemi,
ať jsem začínal jako spojový mechanik, mistr či obchodní náměstek
nebo končil jako obchodní manažer.
Opouštěla se vám práce vedoucího Služeb města lehce?
Poslední rok, kdy jsem pracoval jako vedoucí služeb jsem si ověřil,
že v každém oboru lze využít nabytých zkušeností a umění jednat
s lidmi. Řídit je, jednat hospodárně a ekonomicky. Služby se dostaly
ze ztrátového hospodaření a město jsem díky práci mých lidí
ve službách, uvedl do dobrého stavu a občané si začali zaměstnanců
služeb vážit. Dokázali je i po mnoha letech pochválit. Firma končí
po mém ročním působení se ziskem a domnívám se že i s obecnou
prestiží. Z tohoto důvodu odcházím lehce a s dobrým pocitem a vím,
že můj nástupce pan Ivan Neliba tento trend udrží a povede služby
k dalším dobrým výsledkům. Nemám se za co stydět a jsem na tuto
skutečnost hrdý. Tato funkce mi ukázala město zespoda od prachu ulic
a byla velmi poučná.
Jaké jsou podle vašeho názoru silné stránky našeho města?
Naše město má obrovskou devizu ve své historii, kulturních
památkách, v přírodním bohatství ve svém okolí, jako jedno z mála
vlastní termální vrt, který napájí koupaliště. Nemůžu zapomenout
i na lidský potenciál v mladé, střední i seniorské generaci.
Co si myslíte, že naše město v současné době nejvíce trápí?
Slyším-li město, automaticky si představuji jeho občany. Základní
potřebou každého člověka je mít domov, rodinu, být spokojený
a finančně zabezpečený. Na naše město velmi dolehly změny probíhající
v místních výrobních firmách. Mnoho lidí přišlo o práci a marně shání
novou. Tato realita se bohužel odráží v celé sféře obchodu, služeb,

cestovním ruchu, sportu a kultuře. Dalším problémem pro naše město
se stává parkování na náměstí, které musíme v nejbližší době řešit.
Na které z těchto problémů se chcete zaměřit v nejbližší době?
Jak jsem již předeslal, začneme se zabývat návrhem na vylepšení
situace v parkování na náměstí a využitelnost stávajícího parkoviště,
v bývalém učilišti dostavěním a prodejem bytových jednotek, v našem
kině vybudováním multifunkčního zařízení a v oblasti sportu
připravujeme jinou formu spolupráce s místním TJ.
Plánujete nějakou formu podpory místních podnikatelů?
V současné době navštěvuji místní firmy a podnikatele, zajímám
se o jejich budoucí plány, zjišťuji jejich potřeby, připomínky
a požadavky vůči městu. Osobně jsem přesvědčen o vysoké důležitosti
podnikání v našem městě a budu podnikatele v jejich snažení v rámci
svých kompetencí a možností podporovat.
Jste spokojen s propagací města, úrovní cestovního ruchu? Máme
případným návštěvníkům co nabídnout?
Podle průzkumu návštěvnosti turistů v našem městě zjišťujeme,
že je nedostatečná a s tímto stavem nemůžeme být spokojeni.
Domnívám se, že nám pořád chybí ta správná propagace. Je nutné ji
zlepšit a snažit se přitáhnout nové návštěvníky do našeho zámku,
našich pohostinství, hotelů a ubytování, na koupaliště a na naše
sportoviště. Jak jsem již výše uvedl, naše město má, co nabídnout.
Víme o vás, že rád hrajete tenis. Jaké jiné zájmy,koníčky preferujete?
Mám rád všechny druhy kolektivních sportů, jízdu na kole přírodou,
nepohrdnu ani dobrou knihou a přátelským posezením.
Blíží se konec roku poprosíme vás o vzkaz pro občany našeho města.
S přicházejícím koncem roku přeji všem spoluobčanům krásné
Vánoce, pevné zdraví, štěstí, vzájemnou toleranci, přátelství a lásku.

Dvě pozvánky pro sportovce
Vánoční turnaj ve florbale
Občanské sdružení Klub cyklistů KUR Sport vás zve na vánoční turnaj
ve florbale, který se uskuteční ve středu 27. 12. od 9:00 v tělocvičně základní školy. Informace získáte v prodejně KUR Sport - Milan Myšík.

Stolní tenis
8. utkání
16. 11. 2006
TJ Benar Benešov GPD - Varnsdorf B
12:6
Body: Babička M. 4,5, Nebohý 3,5, Štípek M. 3, Štípek J. 1
Body: Žítek L. a Chlan po 2,5, Žítek P. 1, Exner 0
9. utkání
27. 11. 2006
SKST Děčín E - TJ Benar Benešov GPD
3:15
Body: Schneiderová 1,5, Krákorová 1, Šámalová 0,5, Hlavacká 0
Body: Babička M. a Štípek M. po 4,5, Nebohý 4, Babička L. 2
10. utkání
30. 11. 2006
TJ Benar Benešov GPD - Filipov B
10:8
Body: Babička M. a Nebohý po 3,5, Štípek M. 2, Babička L. 1
Body: Bušek 4,5, Daněk L. 2,5, Mrázek 1, Daněk J. 0

Cyklistická vyjížďka do Německa
Ve čtvrtek 28. 12. vyrazíme z Děčína na cyklistickou vyjížďku do Německa. Vhodné pro horská kola, info Zděnka Myšíková.

Průběžná tabulka po osmém kole:
1.
Sokol Filipov B
2.
Krásná Lípa
3.
SKST Česká Kamenice C
4.
TJ Benar Benešov GPD
5.
SN Varnsdorf A
6.
SN Varnsdorf B
7.
SKST Děčín C
8.
BOSCH Cars Děčín
9.
SK Malá Veleň A
10.
Slavoj Děčín A
11.
SKST Děčín E
12.
SKST Děčín D

Žáci Základní školy Benešov n. Pl. se zúčastnili okresního kola stolního tenisu, kategorie 8. a 9. tříd, tříčlenných družstev. Žáci naší
školy vyhráli z devíti škol a postoupili do krajského finále, které se konalo dne 22. 11. 2006 v Litoměřicích. Družstvo hrálo ve složení Jan
Polanský, Lukáš Blažek a Ladislav Rychecký a obsadilo krásné 3. místo za ZŠ Litoměřice a ZŠ Ústí n. L.
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Jubilanti - prosinec 2006
Hedrichová Frantika
Krupièková Frantika Kombercová Blaena
Martinka Koloman
Køíová Miloslava
Kalakur Jaroslav
Stelzig Frantiek
Balánová Boena
Janeèek Václav
ohaj Vladislav
Kolesa Jaroslav
Vrbová Eva
Augstenová Anna
Vacula tìpán
Bene Jaroslav
Semerádová Marie
Huber Roman
Hamáèková tefánia
lamborová Viola
Neckaøová Danuka
Slavíková Jarmila

Pro ženy
Roberts, N. - Černá růže - pokračování románu Modrá jiřina.
Bagshawe, T. - Zbožňovaná - příjemně odpočinková a občas lehce
erotická prvotina této autorky.
Jordan, N. - Hříšné sny - Antonii bylo teprve šestnáct, když poprvé
spatřila urostlého dobrodruha Treye Deverilla a jen to jediné letmé,
setkání ovládlo všechny její sny.

Z lékařského prostředí
Dreyer, E. - Hříšníci a světci - zdravotní sestra Byrnesová kdysi dávno
odhalila světu zločiny svého otce a zničila tak celou rodinu. Teď však
její sestra naléhavě potřebuje pomoc.

Napětí
Patterson, J. - Čtvrtý v pořadí - detektivka Lindsay je nucena během
jednoho velmi nebezpečného případu, jenž se mohl stát jejím posledním,
vystřelit v sebeobraně.
Crichton, M. - Říše strachu - napínavý příběh s fundovaným rozborem
ožehavého vědeckého problému, k němuž autor zaujímá značně
vyhraněný postoj.
Parker, R.B. - Smrt v lavicích - Spenser se vrací do školy v jednom
z nejsložitějších případů své kariéry.
Historické romány
Calmel, M. - Lože královny Eleonory - romantický životní příběh jedné
z nejkrásnějších královen historie, Eleonory Akvitánské.

Svatováclavský jarmark - dodatečné poděkování
Vzpomínka
Dne 5. 12. 2006 vzpomínáme 10. výročí od úmrtí pana Josefa
Havlíka z Benešova nad Ploučnicí. Kdo jste ho znali, věnujte mu
vzpomínku. Stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Chtěla bych se touto cestou omluvit našemu Benešovskému
chrámovému sboru, že loni ani letos nebylo uveřejněno poděkování
za jejich vystoupení v rámci Svatováclavského jarmarku.
Ne každé městečko se může pochlubit tímto sborem a opravdu jsme
rádi, že u nás takový sbor je a kdykoliv děvčata oslovíme, jsou ochotny
nám vyhovět. Proto se ještě jednou omlouvám za opomenutí,
které nebylo úmyslné a doufám, že se na mě nebudou děvčata hněvat.
Děkuji za pochopení!
Marta Medalová (jarmerční výbor)

ANKETA
JAKÁ JSOU VÁNOČNÍ PŘÁNÍ BENEŠOVSKÝCH DĚTÍ?

Valérie Buriánková
6 let
Co bych si přála?
Nové tričko, kolo,
panenku a kočárek.
Snažím se být moc
hodná, abych
to všechno dostala.

Doubravka Pivrncová
5 let
Já už vím, co bych chtěla
od Ježíška. Koníčka,
miminko, které spinká
a pije z lahvičky. Hezky
bych se o něj starala.

Lukášek Stínil
4 roky
Rád si hraji na hasiče,
a tak bych chtěl
hasičské auto
s e ž e b ř í k e m
a košíkem. A ještě
k tomu záchranářskou
ponorku.

Hledá se fenka.
V sobotu 11. 11. 2006 se ze zahrady
u rodinného domku ve Vilové ulici
ztratila černá fenka labradorského
retrievera slyšící na jméno Ida.
Prosíme o pomoc - majitelka
je neslyšící.
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Rozsvícení vánočního stromečku
O vánoční atmosféru se 1. prosince v rámci akce školy a města na benešovském náměstí
zasloužil adventní program dětí ze základní a mateřské školy, které jako andělé vánoční
pohody přiletěly mezi nás. Příjemný večer vedly učitelky Hanka Šindlerová a Zdena Černá,
která již delší dobu vede nám známé milé Klubko a Klubíčko. Symbolem vánoc byl kouzelný
anděl v podání Elišky Bobkové, večer uváděla také v andělské přestrojení Veronika Kerhátová.
U vánočního stromečku nechyběl betlém,
který vytvořila 9. B. Přání do nového roku
a příjemně prožité vánoční chvíle všem
popřáli starosta K. Vrbický, místostarosta
R. Lekner a zástupkyně základní školy
Mgr. Dagmar Tesarčíková.
Poděkování patří Spolku podnikavých lidí,
kteří se zasloužili o teplé zahřátí. Lidí bylo
požehnaně, atmosféra vskutku kouzelně
vánoční. Na přílet andělů se můžete těšit
i v příštím roce. …
Za krásné chvíle děkujeme všem, kdo se na
akci Rozsvícení vánočního stromečku
podíleli.

Den úcty ke stáří
Ve čtvrtek 16. listopadu uspořádal Městský úřad pro naše seniory ve Fojtovicích Den úcty ke stáří.
Přinášíme vám několik fotografií zachycujících příjemnou atmosféru odpoledne plného dobré zábavy,
hudby a tance. Seniory přijeli pozdravit i nově zvolení starosta a místostarosta města..

Zápis dětí do prvního ročníku základní školy
Zápis dětí do první třídy Základní školy Benešov nad Ploučnicí bude v pátek 19. ledna 2007 od 10.00 do 17.00 hodin
v budově Komenského ul. (Bílá škola). K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily v období od 1. září 2000
do 31. srpna 2001. Při zápisu předloží zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj občanský průkaz či jiný průkaz
totožnosti.
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