USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 12. 2. 2020 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. 1/2020 - program zasedání v předloženém znění.
usn. č. 2/2020 - jako ověřovatele zápisu Mgr. Jakuba Zeleného a pana Filipa Ušáka.
usn. č. 3/2020 - návrhovou a volební komisi ve složení: Mgr. Petra Tojmarová, pan Martin
Verner a MUDr. Jiří Slavík.
usn. č. 4/2020 - a bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2020, a to:
• Celkové příjmy ve výši
68 874 220,00 Kč
• Celkové výdaje ve výši
105 044 287,16 Kč
• Financování ve výši
38 170 067,16 Kč
- rozpočet na rok 2020 dle předloženého návrhu jako schodkový, s tím že
schodek bude uhrazen přebytkem finančních prostředků z roku 2019, dále
přijatým investičním úvěrovým rámcem ve výši 30 mil. Kč.
usn. č. 5/2020 - Závazné ukazatele rozpočtu města Benešova nad Ploučnicí na rok 2020 dle
návrhu
Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020:
• objem příjmů celkem
• objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové
příjmy, transfery
• objem výdajů celkem
• objem běžných výdajů v součtu za jednotlivé paragrafy (odvětvové třídění)
• objem kapitálových výdajů celkem
• objem kapitálových výdajů v součtu za jednotlivé paragrafy (odvětvové
třídění)
• objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím
• financování celkem.
usn. č. 6/2020 - ujednání k provádění rozpočtových opatření, která jsou schvalována:
• Zastupitelstvem města u změny závazných ukazatelů a hrozí-li schodek
rozpočtového hospodaření
• Radou města u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu
• Radou města u změn v rozpočtech příspěvkových organizací
• Radou města změna rozpočtu v souvislosti s daní z příjmu právnických osob za
město Benešov nad Ploučnicí.
Ostatní případy, kdy dochází ke změně rozpisu rozpočtu a které nespadají do
kompetence zastupitelstva města či rady města, schvaluje vedoucí finančního
odboru.
usn. č. 7/2020 - dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků a
dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2020, které je součástí předloženého
rozpočtu na rok 2020.
usn. č. 9/2020 - že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru.
usn. č. 11/2020 - zařazení a projednání bodu, Smlouva o úvěru, do programu jednání dne
12.2.2020.
usn. č. 12/2020 - Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č.

9902461830. Úvěr bude poskytnut Školní jídelně ve výši 1.627.968.73 Kč na
financování nákupu vybavení školní jídelny, splácen bude měsíčními
splátkami v období 31.3.2020 – 30.11.2029.
usn. č. 13/2020 - Smlouvu o úvěru č. 99024618301. Úvěr bude poskytnut Školní jídelně ve
výši 1.628.000 Kč na financování nákupu vybavení školní jídelny, splácen
bude měsíčními splátkami ve výši 13.915,- Kč v období 31.3.2020 –
30.11.2029 a pověřuje ředitelku Školní jídelny k podpisu této smlouvy.
usn. č. 14/2020 - Program „Obnovy nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“.
usn. č. 15/2020 - financovaní rozdílu mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše
z vlastních zdrojů.
usn. č. 16/2020 - zařazení a projednání bodu, Odměny za výkon funkce neuvolněným
zastupitelům, do programu jednání dne 12.2.2020.
usn. č. 17/2020 - výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva účinností od
12.2.2020 a to ve výši
Pro člena rady města
7.954,- Kč
Pro Předsedu výboru, komise, zvláštního orgánu města
3.978,- Kč
Pro člena výboru, komise, zvláštního orgánu města
3.314,- Kč
Pro neuvolněného člena zastupitelstva města
1.989,- Kč
usn. č. 18/2020 - „Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2019“.
usn. č. 19/2020 - návrh kupní smlouvy jejímž předmětem je prodej pozemků p.č. 851/7 část o
výměře 1 m2 (trvalý travní porost) a p.č. 1279/2 část o výměře 1 m2 (ostatní
plocha) vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 20/2020 - návrh kupní smlouvy jejímž předmětem je prodej pozemků p.č. 851/7 část o
výměře 1 m2 (trvalý travní porost) a p.č. 1279/2 část o výměře 1 m2 (ostatní
plocha) vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 21/2020 - Program o poskytování návratné finanční výpomoci k předfinancování
výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva a pověřuje starostu města
k jeho podpisu.
usn. č. 22/2020 - návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o úpravě
vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa
komunikace mezi Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí v rámci akce Veřejné osvětlení –
ulice Českolipská – Benešov nad Ploučnicí na pozemcích p.č. 700/2, 1272/1
a 700/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 23/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o úpravě
vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa
komunikace mezi Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí v rámci akce Veřejné osvětlení –
ulice Českolipská – Benešov nad Ploučnicí na pozemcích p.č. 700/2, 1272/1
a 700/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu města k jejímu
podpisu.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 8/2020 - rozpis konsolidace příjmů a výdajů na rok 2020.
usn. č. 10/2020 - že při sestavování, projednávání a schválení rozpočtu na rok 2020 byla
současně provedena předběžná řídící finanční kontrola.

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

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

