ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného nad
rámec schváleného plánu zasedání ZaM
dne 27. 2. 2015 od 14:00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ

Přítomni: dle prezenční listiny / 13 /
Omluveni : paní Zděnka Myšíková, pan Pavel Urx
Za MěÚ : paní Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Ing. Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, Ing. Irena
Zárubová – ved. SÚ, pan Zdeněk Přivřel, BBA – tajemník MěÚ, Pavla Gerhardová –
zapisovatelka, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS, 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 p. Pavlu Gerhardovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Petru Tojmarovou a paní Mgr. Dagmar
Tesarčíkovou.

Usnesení č. 27/2015 :
ZaM schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Petru Tojmarovou a paní Mgr. Dagmar
Tesarčíkovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: pan Radek Prášek, pan Radek Lekner, pan
Petr Jansa.
Usnesení č. 28/2015 :
ZaM schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: p. Radek Prášek, p. Radek Lekner,
p. Petr Jansa.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

Starosta představil přítomným program dnešního jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení, návrhová komise
Dotace ÚK z fondu Solidarity EU Povodně 2013
Záležitosti majetkové
Organizační záležitosti
Diskuse
Závěr

Usnesení č. 29/2014 :
ZaM schvaluje program zasedání v předloženém znění a souhlasí s projednáním
předložených materiálů.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

2. DOTACE ÚSTECKÉHO KRAJE Z FONDU SOLIDARITY EU POVODNĚ 2013
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě škod v souvislosti
s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity Evropské unie).
Město Benešov nad Ploučnicí podalo dne 14. 7. 2014 ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
žádost o dotaci ve výši 103.382,81 Kč z rozpočtu Ústeckého kraje (ÚK) k opatřením Fondu
solidarity Evropské unie (FSEU) č. 1. Částka 103.382,81 Kč je výše spoluúčasti města na akci
Oprava místní komunikace v městské části Ovesná, Benešov nad Ploučnicí. Stavba byla
dokončena v listopadu 2013. Zastupitelstvo ÚK na jednání dne 16. 2. 2015 rozhodlo
o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK k opatřením FSEU pro město Benešov nad Ploučnicí.
p. Šohaj – doplňuje informace k tomuto bodu programu
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 30/2015 :
ZaM schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě
škod v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity Evropské unie). Výše dotace
činí 103.382,81 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

3. ZÁLEŽITOSTI MAJETKOVÉ
Materiály dodané po lhůtě 7 dní...
3.1. Dražba bytové jednotky č. 1 v domě č. p. 454, Benešov nad Ploučnicí
Dražba se koná dle usnesení od Soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 6, který
vydal dražební vyhlášku proti povinnému panu J. K. Dražba je stanovena na den 19. 3. 2015

v 10:00 hod. Nejnižší podání je stanoveno na částku ve výši 70 000,-- Kč. V případě, že se
město Benešov nad Ploučnicí do výše uvedené dražby nepřihlásí či se přihlásí, ale nevydraží,
předkupní právo novým nabyvatelem (vydražitelem) zanikne dle zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský zákoník.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 31/2015 :
ZaM neschválilo účast v dražbě na ½ bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 454, Českolipská ul.,
Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

3.2. Změna splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 6 v domě č.p. 346, Nádražní ul.,
Benešov nad Ploučnicí
Na základě žádosti od pana J. Š. bytem Benešov nad Ploučnicí, o prodloužení splatnosti kupní
ceny za prodej bytové jednotky č. 6 v domě č.p. 346, Nádražní ul., Benešov nad Ploučnicí
z rodinných důvodů, předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na
prodloužení termínu úhrady do 31. 3. 2015.
Zastupitelstvo města Benešova nad Ploučnicí na svém zasedání schválilo prodej bytové
jednotky č. 6 v domě č.p. 346, Nádražní ul., Benešov nad Ploučnicí a uzavření smlouvy
o převodu nemovitosti panu J. Š. bytem Benešov nad Ploučnicí, pod č. usn. 96/2014 a
97/2014. Smlouva byla uzavřena dne 24.11.2014. Kupní cena má být uhrazena do 90 dnů po
podpisu kupní smlouvy.
p. Tesarčíková – navrhuje doplnit usnesení –aby bylo specifikováno, o jakou smlouvu se
jedná a doplněno o to, že vklad do katastru bude proveden až po uhrazení
celé kupní ceny
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 32/2015 :
ZaM schválilo návrh na prodloužení termínu úhrady kupní ceny do 31. 3. 2015, týkající se
b.j. č. 6, 346 Nádražní ul., kupující J. Š., s tím, že návrh na vklad do katastru nemovitostí bude
proveden po uhrazení celé dlužné částky.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

4. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Žádost starosty města o přesunutí jednání zastupitelstva konaného dne 25. března z důvodu
pracovní cesty na Sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska do Uherského
Hradiště ze 17 hodin na 15:30.
p. Dračka – bohužel má už ten den práci v Praze a nestíhá to

p. Kulíková – také se omlouvá – dříve jak ve 4 nebude uvolněna ze školy
Starosta stáhl tento materiál z programu jednání.

5. DISKUZE
p. Vorel – dotazuje se, jakým způsobem město informovalo občany, že je možnost získat
kompostér – dozvěděl se o tom od jiných lidí a také to, že to končí dnes, že se to
musí odevzdat
Místostarostka – zjistili, že je vypsaná dotace – domluvili se, že vypracují dotazník a zeptají
se občanů na jejich názor – bylo to poměrně rychlé, mysleli, že stihnou
termín dotace – zjišťují, že termín asi nestihnou, tudíž se bude lhůta
prodlužovat a během dalších 14 dní se budou moct lidé hlásit
– bylo to na internetových stránkách, roznesli 600 letáků – roznášely to Služby
města, dostaly za úkol to roznést do domů (aby to neroznášely na Sídliště) –
takže je možné, že se někde nedostal – probíhalo to ještě SMSkou, budeme to
rozhlašovat v městském rozhlase – i ta informovanost občanů zároveň je
super
– je to hodně předběžný zájem, aby se vědělo, o jaký počet popelnic
nebo kompostérů se má požádat
– bude rozšířena doba sběrného dvora – bioodpadům se zabýváme, zjišťuje,
že zájem od občanů je – proto se to dál bude propagovat, bude to v novinách
p. Koucká Elisová – dotazuje se, kolik bude stát odvoz biopopelnice – jestli se to bude platit
Místostarostka – neuvažuje se o tom, že by se finanční částka navyšovala – zůstal by stávající
poplatek
p. Lekner – dotazuje se, zda máme nějaký předběžný zájem
p. Šohaj – dnes máme 140 dotazníků – 60 lidí má zájem o hnědou popelnici, 60 lidí má zájem
o kompostér, 10 lidí má zájem o oboje a 10 o to nemá zájem
p. Vorel – dotazuje se na možnost zřízení obecní kompostárny
Starosta – jednání tomto smyslu probíhají – chtěli bychom modernizovat sběrný dvůr
a rozšířit služby pro občany, co se týká té kompostárny, tak jsme v kontaktu
především s p. Krumlem
p. Jansa – dotazník neviděl – dotazuje se, jestli je v něm zmíněno, že odvoz bude zdarma
Místostarostka – ano, to tam je – propůjčení bude zdarma, o vývozu tam nic není
p. Prášek – dotazuje se, zda možnost kompostérů mohou využít i obyvatelé ze Sídliště, kteří
mají zahrádku
Místostarostka – ano, určitě
p. Šohaj – připravujeme jednání s občany, kde budou odborníci skrz tuto záležitost
p. Lekner – varuje před zřizováním vlastní kompostárny, pokud zatím máme 60 popelnic, to je
relativně málo
Místostarostka – samozřejmě by to nebyla žádná velká kompostárna – pokryla by jen naše
potřeby
p. Dračka – přidává informaci o projednání tohoto na SOB a tam převládá názor,

že nejvýhodnější jsou kompostéry
p. Lekner – bylo by dobré se spojit s nějakým zemědělcem a nespoléhat se pouze na bioodpad
Místostarostka – jde hlavně o to, že nás bude hodně stát odvoz trávy, co jsme teď dávali
p. Krumlovi
p. Zárubová – upozorňuje, že zřízení obecní kompostárny podléhá povolení stavebního úřadu
– musí to být v souladu s územním plánem
p. Dračka – od MMR existuje tzv. Český systém kvality služeb a zprostředkovali jsme v rámci
projektu meziobecní spolupráce, že pro celé Děčínsko bude provedeno školení
pro všechny zájemce zdarma, 30. a 31. března v Děčíně
Starosta – zve zastupitele zítra, tj. 28.2. od 10 hod. na otevření zámecké sezóny, v 11 hod.
se otevírá zámek pro veřejnost
– a 14.3. zve všechny do kina na výstavu podstávkových domů

V čase 14:35 ukončil starosta jednání.

6.ZÁVĚR, návrh na usnesení
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.

Ověřovatelé zápisu :

Mgr. Petra Tojmarová………………………………

Mgr. Dagmar Tesarčíková…………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………

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

