ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 18. 12. 2014 od 16:00 hodin v městském kině

Přítomni: dle prezenční listiny / 14 /
Omluveni : 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, Bc. Blanka Vyhnálková, DiS – pov. vedením odb. SM, Monika Mansfeldová –
referentka odb. FaP, Bc. Jana Dolejšová, DiS – referentka odb. FaP

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 pana Karla Vrbického a paní Andreu Kulíkovou.
Usnesení č. 99/2014 :
ZaM schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Karla Vrbického a paní Andreu Kulíkovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: pan Ota Dračka, pan Radek Lekner, pan
Petr Jansa.
Usnesení č. 100/2014 :
ZaM schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: p. Ota Dračka, p. Radek Lekner, p.
Petr Jansa.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

Starosta představil přítomným program dnešního jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, návrhová komise
Kontrola usnesení z minulého ZaM
Rozpočet 2015, rozpočtový výhled na roky 2016-2017, rozpočtová opatření
Prodej, koupě majetku města
Kontrolní výbor, finanční výbor, výběrová komise, volba předsedy a členů
Organizační záležitosti
Zpráva o činnosti vedení města, zpráva o činnosti Městského úřadu
Diskuse
Návrh na usnesení, z á v ě r

Usnesení č. 101/2014 :
ZaM schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

2. KONTROLA USNESENÍ
Usn. č. 73/2014 ZaM ukládá odboru VŽP zpracování aktualizace studie vedení cyklostezky
Ploučnice na území města Benešov nad Ploučnicí
p. Šohaj – přednesl zprávu ohledně zpracování aktualizace studie vedení cyklostezky
Ploučnice na území města Benešov
Starosta – doplňuje další informace
Usnesení č. 102/2014 :
ZaM bere na vědomí zprávu vedoucího odboru VŽP ve věci zpracování aktualizace studie
vedení cyklostezky Ploučnice na území města Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

3. ROZPOČET 2015, ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2016 – 2017, ROZPOČTOVÁ
OPATŘENÍ
3.1. Rozpočet 2015
Rozpočet města byl projednán na pracovním jednání zastupitelstva 1. 12. 2014 a doporučen
radou města na jednání 1. 12. 2014 ke schválení zastupitelstvem. 2. 12. byl rozpočet vyvěšen
na úřední desku. 9. 12. dorazil od zastupitele města pana Karla Vrbického požadavek úpravy
rozpočtu, a to navýšení kapitoly MSK o 50 000 Kč. O tyto prostředky by se měla zkrátit
rozpočtová rezerva. Peníze by měly být určeny na nákup bezpečnostních branek pro
fotbalový oddíl přípravky. Starosta města obdržel písemnou žádost v této věci od sekretáře
oddílu kopané Miroslava Vrabce, emailovou informaci od trenéra oddílu přípravky Martina

Vernera a osobně jednal s trenérem oddílu přípravky Jiřím Zeleným. Odhadovaná cena branek
dle těchto informací je 60 tisíc korun. Vedení města proto navrhuje následující postup. O 50
tisíc korun navýšit kapitolu příspěvky Rady města a o tyto prostředky zkrátit kapitolu
rozpočtové rezervy.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2015 jako schodkový s tím, že
schodek bude krytý stavem financí na účtech a přijatým úvěrem ve výši 4 mil.Kč,
který je určen na úhradu investiční akce: Snížení energetické náročnosti v budově
Základní školy v Benešově nad Ploučnicí, včetně navýšení rozpočtu v kapitole
Příspěvky rady města o 50 tisíc korun. O tyto prostředky bude krácena rozpočtová
rezerva v původní výši 1 961 524Kč. Volné finanční prostředky ve výši 1 911 524 Kč
budou ponechány jako rezerva, položka 8115, viz příloha k rozpočtu.
Finanční odbor provede neprodleně rozpis rozpočtu v podrobném členění dle
Vyhlášky o rozpočtové skladbě a informuje o schválení výše příspěvků a jiných
transferů jako závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace, MSK Benešov
nad Ploučnicí, RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí.
2. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2015 jako schodkový s tím, že
schodek bude krytý stavem financí na účtech a přijatým úvěrem ve výši 4 mil.Kč,
který je určen na úhradu investiční akce: Snížení energetické náročnosti v budově
Základní školy v Benešově nad Ploučnicí. Finanční prostředky ve výši 1 961 524
budou ponechány jako rezerva, položka 8115, viz příloha k rozpočtu.
3. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2015 jako schodkový s tím, že
schodek bude krytý stavem financí na účtech a přijatým úvěrem ve výši 4 mil.Kč,
který je určen na úhradu investiční akce: Snížení energetické náročnosti v budově
Základní školy v Benešově nad Ploučnicí, včetně navýšení rozpočtu MSK o 50 tisíc
korun. O tyto prostředky bude krácena rozpočtová rezerva v původní výši 1 961
524Kč. Volné finanční prostředky ve výši 1 911 524 Kč budou ponechány jako
rezerva, položka 8115, viz příloha k rozpočtu.
p. Sluková – přednesla zprávu k rozpočtu 2015
p. Tesarčíková – rozpočet školy byl snížen o nějakých 260 tis. Kč – chtěla potvrdit, že škola,
tím, že je zateplována, bude šetřit na teple a to, co se ušetří, by mělo jít na
splátku úvěru
– doplňuje novou informaci – obdrželi vyjádření od KHS k opravě stropu
v tělocvičně, je tam špatná elektroinstalace
p. Pták – připomíná komunikaci od křižovatky směrem k Sokolovně, u mostu
– cyklostezka, komunikace od přejezdu směrem k uhelným skladům, také není
v dobrém stavu, nedá se jezdit na kole
p. Pucholt – má připomínku k cyklostezce – rád by věděl, kdo prodal v Soutěskách pozemek
dřevaři, který tam zadělal cestu, která vede od Březin podél Ploučnice až k lávce
u elektrárny
Starosta – pravděpodobně se jedná o pozemek p. Černého – není to na území našeho katastru
– ve věci cyklostezky Ploučnice komunikujeme s ÚK
p. Vrbický – na základě jeho návrhu se rada rozhodla navýšit o 50 tis. Kč – pokud p. starosta
potvrdí, nebo slíbí, že skutečně ty navýšené prostředky půjdou na nákup těchto

branek, tak stahuje svůj návrh
Starosta – rada nerozhodla, rada pouze doporučila zastupitelstvu – intenzivně řešili, v úmyslu
to veřejně říci – tento zájem mají – chtějí maximálně efektivně nakládat
s prostředky města i ve věci těch branek – společně se s MSK pokusíme i po novém
roce o těch věcech jednat, hledat různá řešení
– veřejný slib zde může učinit – skutečně mají zájem ty branky koupit
p. Tesarčíková – nejde na rozum – nevidí důvod, proč to má schvalovat znovu rada, když tady
v zastupitelstvu rozhodneme, že 50 tis. Kč MSK dostane na nákup
branek a dají se jasné mantinely, jakým způsobem se mají koupit
Starosta – myslí, že 1. způsob je jednodušší – protože bude rád, když ta částka nebude 50 tis.
Kč, když ta částka bude spoluúčast při dotačním titulu ÚK, nebo to bude poměrová
část, aby byly ty branky a bylo utraceno co nejméně
p. Tesarčíková – rozumí, s dotacemi souhlas 100%, všema deseti pro – ale kdy budou ty
dotace vypsány, jak dlouho to bude trvat – o to tu jde, abychom nečekali
další rok
Místostarostka – pokud nevyjdou dotace a způsob čerpání, můžeme oslovit místní podnikatele
– pokusíme se získat ty částky z jiných zdrojů a to dodržíme
p. Myšíková – neví, jak dlouho poptává oddíl malé kopané branky, v jakém stavu má ty
původní, jestli to je akutní případ – řešíme tu komunikace města, rozpočet je
napjatý – nejspíš to není akutní případ téhle doby, ale vůle podpory sportu,
zvláště malých sportovců je na všech stranách
p. Kulíková – dotace na sport, většinou stejná jako na volný čas, jsou do konce března známy
– musíme se podívat, kdy začíná jarní sezóna pro fotbalisty a podle toho se
budeme odvíjet – souhlasí s p. starostou a p. místostarostkou, že budeme hledat,
ještě než začne sezóna, další varianty, kde získat další finanční prostředky
p. Polanský – nerozumí tomu, co říkala p. Myšíková – že jsme to měli řešit někdy minule, že to
není akutní – vyznělo mu to tak
– myslí, že je to vysoce akutní, sezóna začíná v březnu a nejakutnější to bude
tehdy, až se něco stane – už to bude pozdě
– rádi bychom je měli do konce března
p. Jansa – nejde až tak o ty brány, jako o to, že jsme cítili určitou rovnocennost v té částce –
když může RC dostat 150 tis. Kč, tak my jsme chtěli také 150 tis. Kč, aby to bylo
spravedlivé – to že jsme následně potom zjistili, v jakém stavu jsou ty brány, tak je
dobře, že se MSK ozvalo
p. Provazník – rada se snaží fotbalistům ty branky opravdu sehnat – jako doklad toho je i
moje iniciativa – sešel se s p. Savčukem, který dělá věci z hliníku, železa atd. a
ta schůzka měla za výsledek to, že má návrh ze strany KOVO-SAVČUK – umějí
ty branky udělat, se všemi parametry, co mají mít, ale nemají k tomu atest, což
je problém
p. Myšíková – jen na vysvětlenou – jestli to bylo pochopeno, tak, že to není akutní – je
nesmysl, že by měla posuzovat, když tu branku neviděla, jestli to je, nebo není
akutní
p. Kulíková – doufá, že rozuměla špatně tomu, že MSK chtělo stejný finanční obnos jako
RC Medvídek, obě organizace mají rozdílnou strukturu i fungování, očekávala,
že noví zastupitelé se přijdou podívat a informovat se, MSK předložilo rozpis
počtu dětí, ze kterého je jasně vidět, že centrum má i v tomto bodě počet větší
Starosta – vnímá potřebu řešit branky – řeší to, ale ten požadavek přišel v momentě,
kdy rozpočet musel ze zákona viset, nepřišel dřív
Místostarostka – nechceme dát ten příspěvek rovnou MSK, protože když my to dáme a pak na
ty brány někde seženeme, tak to MSK zase bude vracet – to se nám zdá

složitější
p. Polanský – na vysvětlenou, proč ta žádost přišla, až tak pozdě – v polovině roku měli
přislíbený materiál na ty brány od Bronswerku – měli brány svařit, pořád
slibovali a nakonec to padlo – takže taky vyvíjeli iniciativu
p. Sluková – nebyl by problém, kdyby dotace nevyšla, jde udělat rozpočtové opatření, nebo
kdyby naopak vyšla, tak se ty peníze v průběhu roku mohou rozpočtovým
opatřením přidělit někomu jinému
p. Vorel – dotazuje se p. místostarostky, co je složité na tom, když dám 50 tis. Kč od města na
koupení branek a pak ty branky seženete někde jinde, tak se ty branky z těch 50 tis.
Kč zaplatí
Místostarostka – složité to není tímto způsobem, my, jako město to sami shánět nebudeme,
budeme to shánět v součinnosti s těmi ostatními – jde o to, abychom se
snažili všichni
p. Tesarčíková – všichni samozřejmě víme, o co jde, sehnat to co nejlevněji – určitě ale
nekupovat nic, co nemá certifikát
p. Lekner – chtěl by poprosit radu města, ve spolupráci s MSK, zda by mohly oslovit
podnikatele, kteří přislíbili pomoc – MSK na fotbalovém hřišti má spoustu
volných reklamních ploch
Starosta – máme zájem po novém roce řešit situaci financování sportu a kultury v našem
městě
3. návrh rozpočtu stažen zastupitelem p. Vrbickým.
Starosta nechal hlasovat o 1. návrhu rozpočtu.
Usnesení č. 103/2014 :
ZaM schválilo rozpočet města na rok 2015 jako schodkový s tím, že schodek bude krytý
stavem financí na účtech a přijatým úvěrem ve výši 4 mil.Kč, který je určen na úhradu
investiční akce: Snížení energetické náročnosti v budově Základní školy v Benešově nad
Ploučnicí, včetně navýšení rozpočtu v kapitole Příspěvky rady města o 50 tisíc korun. O tyto
prostředky bude krácena rozpočtová rezerva v původní výši 1 961 524Kč. Volné finanční
prostředky ve výši 1 911 524 Kč budou ponechány jako rezerva, položka 8115, viz příloha
k rozpočtu.
Finanční odbor provede neprodleně rozpis rozpočtu v podrobném členění dle Vyhlášky o
rozpočtové skladbě a informuje o schválení výše příspěvků a jiných transferů jako závazných
ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace, MSK Benešov nad Ploučnicí, RC Medvídek
Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Dračka, p. Jansa, p. Polanský, p.
Tesarčíková, p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p.
Myšíková, p. Prášek, p. Mádle ) 1 se zdržela ( p. Černá )
O 2. návrhu nehlasováno.
3.2. Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2017
p. Sluková – přednesla zprávu k rozpočtovému výhledu na roky 2016 – 2017
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Usnesení č. 104/2014 :
ZaM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016-2017.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Dračka, p. Jansa, p. Polanský, p.
Tesarčíková, p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p.
Myšíková, p. Prášek, p. Mádle ) 1 se zdržela ( p. Černá )
3.3. Rozpočtové opatření č. 17
p. Sluková – přednesla zprávu k rozpočtovému opatření č. 17
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 105/2014 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 17.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
3.4. Rozpočtové opatření č. 18
p. Sluková – přednesla zprávu k rozpočtovému opatření č. 18
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 106/2014 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 18.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

4. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
Zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 1 v domě č. p. 351, ul. Českolipská, Benešov
nad Ploučnicí.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 107/2014 :
ZaM schvaluje zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 1 v domě č. p. 351, ul.
Českolipská, Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 108/2014 :
ZaM schvaluje uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a M. M., bytem Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
V čase 16:52 vyhlásil starosta desetiminutovou přestávku.
V čase 17:05 se omluvila Mgr. Dagmar Tesarčíková z dalšího průběhu jednání ze zdravotních
důvodů.

5. KONTROLNÍ VÝBOR, FINANČNÍ VÝBOR, VÝBĚROVÁ KOMISE, VOLBA
PŘEDSEDY A ČLENŮ
Předsedající navrhuje, aby v souladu s jednacím řádem byla volba veřejná.
Předsedající v minulosti vyzval zastupitele k návrhům a nominacím členů do Kontrolního
výboru, Finančního výboru a do Výběrové komise.
5.1. Kontrolní výbor
Předsedající navrhuje, aby počet členů Kontrolního výboru byl 5.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 109/2014 :
ZaM určuje počet členů Kontrolního výboru: 5.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Předsedající navrhuje předsedu Kontrolního výboru: Ing. Ivo Mádle.
Předsedající navrhuje členy Kontrolního výboru: p. Emil Kačer st., p. Radek Prášek, Ing. Jiří
Pucholt, Ing. Jiří Zeman.
Předsedající navrhuje, aby zastupitelstvo o složení Kontrolního výboru hlasovalo v celém
předloženém bloku.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 110/2014 :
ZaM schvaluje hlasování o složení Kontrolního výboru v celém předloženém bloku.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p.
Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle ) 3 se zdrželi ( p.
Dračka, p. Polanský, p. Černá )
Usnesení č. 111/2014 :
ZaM volí předsedu Kontrolního výboru: Ing. Ivo Mádle.
ZaM volí člena Kontrolního výboru: p. Emil Kačer st., p. Radek Prášek, Ing. Jiří Pucholt, Ing.
Jiří Zeman.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p.
Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle ) 3 se zdrželi ( p.
Dračka, p. Polanský, p. Černá )
5.2. Finanční výbor
Předsedající navrhuje, aby počet členů Finančního výboru byl 5.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 112/2014 :
ZaM určuje počet členů Finančního výboru: 5.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

Předsedající navrhuje předsedu Finančního výboru: p. Andrea Kulíková.
Předsedající navrhuje členy Finančního výboru: p. Martin Verner, p. Jiří Zelený, p. Radek
Provazník, p. David Pflanzer.
Předsedající navrhuje, aby zastupitelstvo o složení Finančního výboru hlasovalo v celém
předloženém bloku.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 113/2014 :
ZaM schvaluje hlasování o složení Finančního výboru v celém předloženém bloku.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Jansa, p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p.
Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle, p. Polanský, p.
Černá ) 1 se zdržel ( p. Dračka )
Usnesení č. 114/2014 :
ZaM volí předsedu Finančního výboru: p. Andrea Kulíková.
ZaM volí člena Finančního výboru: p. Martin Verner, p. Jiří Zelený, p. Radek Provazník, p.
David Pflanzer.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Jansa, p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p.
Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle, p. Polanský, p.
Černá ) 1 se zdržel ( p. Dračka )
5.3. Výběrová komise
Dle směrnice Rady města č. 1/2014 volí členy výběrové komise zastupitelstvo města. Počet
členů komise je 5 členů plus 5 náhradníků.
Předsedající navrhuje předsedu Výběrové komise: p. Radek Prášek.
Předsedající navrhuje členy Výběrové komise: p. Jan Polanský, p. Petr Jansa, Ing. Ivo Mádle,
p. Josef Klouček st.
Předsedající navrhuje náhradníky Výběrové komise: Rada města.
Předsedající navrhuje, aby zastupitelstvo o složení Výběrové komise hlasovalo v celém
předloženém bloku.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 115/2014 :
ZaM schvaluje hlasování o složení Výběrové komise v celém předloženém bloku.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p.
Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle ) 3 se zdrželi ( p.
Dračka, p. Polanský, p. Černá )
Usnesení č. 116/2014 :
ZaM volí Výběrovou komisi ve složení:
Předseda: Radek Prášek, členové: Petr Jansa, Jan Polanský, Josef Klouček st., Ing. Ivo Mádle
Náhradníci: Rada města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Jansa, p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p.

Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle, p. Polanský ) 2 se
zdrželi ( p. Dračka, p. Černá )

5.4. Organizační záležitosti výborů
Předsedající navrhuje usnesení:
1. Zastupitelstvo města ukládá předsedovi Kontrolního a Finančního výboru
a) Připravit statut a jednací řád výboru
b) Připravit plán práce pro rok 2015
- do příštího jednání ZaM
2. Zastupitelstvo města ukládá Kontrolnímu výboru
a) Prověřit hospodaření a činnost městských lesů
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 117/2014 :
ZaM ukládá předsedovi Kontrolního a Finančního výboru
a) Připravit statut a jednací řád výboru
b) Připravit plán práce pro rok 2015.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 118/2014 :
ZaM ukládá Kontrolnímu výboru
a) Prověřit hospodaření a činnost městských lesů.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

6. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

6.1. SOB – slovo předsedy Oty Dračky
Návrh na schválení rozpočtu SOB.
p. Prášek – dotazuje se na položku 6310, částka 4 tis. Kč, poplatky KB – co to je ?
p. Dračka – jsou to poplatky Komerční bance, za vedení účtu (za 1 rok)
p. Prášek – poplatky se mu zdají vysoké
p. Kulíková – dotazuje se, co přesně specifikuje položka zajištění činnosti sdružení 118 tis. Kč
a zda SOB předpokládá na rok 2015 nějaké dofinancování různých projektů
p. Dračka – bude muset připravit
p. Vrbický – dotazuje se, kdo je zástupce p. Dračky
p. Dračka – místopředseda je Ing. Zygula z Verneřic
Starosta – doplňuje informace o jednání SOB a volbě předsedy
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Znění návrhu : Schválení rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2015.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro ( p. Dračka, p. Černá, p. Vrbický ) 2 proti ( p.
Prášek, p. Mádle ) 8 se zdrželo ( p. Jansa, p. Polanský, p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p.
Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
6.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10109/14LCD ze dne 21.2.2014
p. Sluková – přednesla zprávu k dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10109/14LCD ze dne
21.2.2014
Starosta – doplňuje informace
p. Lekner – dotazuje se, zda to neohrozí čerpání dotace
p. Sluková – právě proto je potřeba dodatek schválit
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 119/2014 :
ZaM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10109/14LCD ze dne 21. 2. 2014.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
6.3. Plán práce ZaM
Zastupitelé mají v materiálech předložený návrh plánu práce ZaM na 1. pol. 2015. (viz
příloha)
P. Dračka předložil svůj návrh plánu práce na celý rok 2015. (viz příloha)
Vedení města plánuje na dalším jednání ZaM, které proběhne 28. ledna, schválit nový jednací
řád ZaM, včetně návrhu na celý systém vkládání materiálů. A nemá problém schválit i plán
práce na celé volební období.
Starosta nechal hlasovat o návrhu p. Dračky.
Znění návrhu : Doplnění 2. pol. 2015.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 1 pro ( p. Dračka ) 4 proti ( p. Mádle, p. Kulíková, p.
Tojmarová, p. Myšíková ) 8 se zdrželo ( p. Jansa, p. Polanský, p. Lekner, p. Ušák, p. Černá, p.
Vrbický, p. Provazník, p. Prášek )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení.
Usnesení č. 120/2014 :
ZaM schvaluje plán práce ZaM na I. pololetí 2015 – viz. příloha.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

7. ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ MĚSTA, ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO
ÚŘADU
Starosta – přednesl zprávu o činnosti vedení města
p. Přivřel – přednesl zprávu o činnosti městského úřadu
p. Říha – dotazuje se na zajištění skladování a odvoz bioodpadu – jak to bude radnice řešit
– dotazuje se na schránku na náměty, která je na radnici – cca před 4 týdny dal
náměť – černé skládky nad Táborským vrchem
– chválí ulici Nádražní – krásně udělaná, ale nelíbí se mu park pod kostelem – chybí
více jak 20 stromů – chtěl by, aby se při každém pokácení stromu vysadil nový
Starosta – zjistí, jestli a jak funguje schránka na náměty od občanů
p. Šohaj – námět ze schránky dostal dnes – ihned oslovili pracovníky Služeb města a referent
odboru se tam vydal to zmapovat
– bioodpadu má město v současné době vyřešeno – v současnosti mají občané
možnost bioodpad odložit do sběrného dvora
p. Dračka – jeden z námětu řešení bioodpadů – prostory na Ovesné pro pracovníky Služeb
města – jedna z možností
Starosta – park je církve – po novém roce má jednání s p. farářem Suchým – chtějí hledat
formy spolupráce – toto téma proberou
Místostarostka – sešli se s firmou, která udělala nabídku na řešení bioodpadu – je to v řešení
p. Pucholt – geologie Ovesné je v takovém stavu, že pokud tam bude skládka, tak se zničí
všechny prameny, které jsou kolem
p. Dračka – reaguje na p. Pucholta – je to záležitost, která se musí prošetřit a doplňuje další
informace k bioodpadům
– park pod kostelem – horní polovina patří městu – v současné době je vyhlášen i
dotační titul – bude vybrán jeden návrh v celé republice a ten by měl
zafinancován kompletně celý
p. Pták – pozemky (na kterých jsou ty černé skládky) jsou města nebo jsou soukromé – proč
by město mělo někomu uklízet pozemek
p. Neliba – jedna guma, která se odveze na skládku stojí 60 Kč a likvidace 1 tuny pneumatik
stojí 900 Kč bez DPH
p. Smejkal – problematikou černých skládek se zabývali, některé už tam leží pár let – Komise
ŽP na to reagovala, mapovala situaci, dodávala podklady – není to ale pozemek
města
Starosta – vedení města má snahu lépe evidovat majetek a mít větší přehled
p. Říha – dotazuje se, zda úprava náměstí je finální a zda by šlo odhlasovat ,,strom za strom“
p. Šohaj – stromy, které jsou předepsané a mají určitou velikost, musí mít povolení a součástí
toho rozhodnutí v tom povolení je vždy náhradní výsadba
p. Koucká Elisová – v okolí kostela a parku jsou kontejnery tragicky umístěny – okolo je
neskutečný nepořádek
– dotazuje se, kolik bude stát příští rok voda, odvoz odpadu a jak dopadl
soud mezi p. Kačerem a městem
p. Pták – potvrzuje slova p. Šohaje o kácení a náhradním vysazení
p. Šohaj – už je to pár let, co se výsadba na náměstí provedla – stávající stromy se vyměnily

+ pár kusů se doplnilo – v současné době není v plánu dělat další výsadbu, to je
otázka dalšího vývoje
p. Koucká Elisová – dotazuje se, zda ve smlouvě s dodavatelem bylo dáno, že se o ty stromy
bude starat
Starosta – město by mělo mít pracovníka, který bude plnit roli zahradníka města a bude mít
tyto věci na starosti
– informuje o budoucích jednáních SVS, o ceně za odpad (příští rok by měla být
cena stejná jako doposud) a o dalším průběhu situace mezi p. Kačerem a městem –
záležitost je poměrně komplikovaná – jsme ale v situaci, kdy musíme řešit
občerstvení na koupališti na příští sezonu – zastupitelé dostali od p. Kačera
nabídku na poskytování servisu na koupališti pro příští sezonu
– některé kroky činil p. Neliba, některé kroky činila rada města – chtěl by přijmout
usnesení, které p. řediteli doporučí, aby uzavřel na sezonu 2015 nájemní smlouvu
s firmou Slovanka a aby na lednovém jednání ZaM zastupitelé dostali k tomuto
veškeré podklady
p. Vrbický – dotazuje se, jak by to usnesení mělo vypadat
Starosta – odpověděl na místě
p. Vrbický – ve zřizovací listině je dáno, že pokud by se jednalo o majetek, který je ve
výpůjčce, tak ředitel p.o., pokud by se jednalo o dlouhodobý pronájem, musí
zažádat radu – rada bude vždy muset rozhodnout o dlouhodobém pronájmu
p. Dračka – mělo by se rozhodovat o dlouhodobém pronájmu – dá se pronájem na sezonu
považovat za dlouhodobý pronájem ? Myslí, že ne, mělo by to být plně
v kompetenci p. Neliby
p. Přivřel – v současné době je v platnosti rozhodnutí rady – rada je zřizovatelem p.o. a
rada svým usnesením umožnila řediteli p.o., aby mohl ten pronájem uzavřít a na
tom usnesení se doposud nic nezměnilo
p. Kačer – informuje o minulých jednáních s p. Nelibou
Starosta – dotazuje se p. Neliby – když se dávala výpověď p. Kačerovi, bylo to proto, že
p. Neliba cítil potřebu nebo proto, že na p. Nelibu tlačila minulá rada ?
p. Neliba – rada poukazovala na to, že nedochází k řádným platbám za pronajatý majetek
p. Kačer – dluh na službách (ne na nájemném) je 4 200 Kč – dluh na nájemném nebyl
Starosta – tuto věc budeme řešit, bude maximálně informovat a proto navrhuje i zmíněné
usnesení
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 121/2014 :
ZaM bere na vědomí zprávu o činnosti vedení města a činnosti městského úřadu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 122/2014 :
ZaM doporučuje řediteli SLM uzavřít smlouvu o nájmu rest. na koupališti se spol. Slovanka
s.r.o.
ZaM ukládá řediteli SLM informovat o této sml. ZaM.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p.
Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle ) 2 proti ( p. Jansa, p. Vrbický )
3 se zdrželi ( p. Dračka, p. Polanský, p. Černá )

8. DISKUZE
p. Koucká Elisová – každý rok je halda listí v zámecké zahradě a uklízí se to až těsně před
slavnostmi a po rozsvícení stromku zůstal na náměstí nepořádek
p. Lekner – návrhy, doporučení k odpadům – dotazuje se, zda město při svozu odpadu stále
platí za objem svozových nádob
p. Šohaj – platí se za sběrné nádoby, podle doby, jak často se vyváží
p. Lekner – doporučuje vedení města, zda by mohlo se svozovou firmou jednat o změně – aby
se platilo za odvezený odpad, za jeho hmotnost
– doporučuje na místa, kde jsou na Ovesné černé skládky, zakoupit a instalovat
fotopasti
– cena vody se mu také nelíbí, ale máme zde novou kanalizaci a novou čističku
– navrhuje zvážit, zda by na sběrném dvoře nešlo vybírat odpadky a všechny
odpady zdarma
p. Mádle – byl by rád, kdybychom vodu získali zpátky
– zaslechl kritiku, že p. starosta nepoděkoval při rozsvícení stromku – poděkoval a
lidem, se kterým hovořil, se rozsvícení líbilo
– je podle něj špatné ozvučení na Táborském vrchu a nic se s tím neděje
– dotazuje se na školu na vícepráce, kdo je zainventoval, zda je odsouhlasil investor,
projektant a dodavatel
p. Šohaj – nejedná se o vícepráce – jedná se o čerpání rezervy, nepřečerpáváme cenu,
veškeré věci, které jsou mimo původní rozpočet odsouhlasil projektant, dozor,
projektový manažer fondu i vedoucí projektového manažera fondu
– k tomu rozhlasu – byl tam s p. Čvančarovou a rozhlas funguje, prověřovali a je to
slyšet – neví, s čím má p. Mádle problém
Starosta – reaguje na p. Mádleho ohledně vody – úplně nejde si to vzít nazpátek – proto musí
většina akcionářů schválit změnu stanov
p. Stelzig – v Děčíně do sběrného dvoru odvážíte sběr zdarma
p. Lekner – v Děčíně to je jen pro občany Děčína ,,na občanku“
– pokud nějaká firma nabízela kontejnery na bioodpad – bylo by dobré je dát i
k domům a nesoustředit se jen na to, že občané mají možnost svážet bioodpad do
sběrného dvora
p. Dračka – dotazuje se na příručku pro zastupitele od Svazu měst a obcí ČR
Starosta – přišel dopis a jedno vydání – letos z důvodu úspor přišel jen jeden výtisk – pokud
by byl zájem, lze si za naše náklady přiobjednat
– vedení města plánuje 2 veřejné besedy na téma koupaliště a parkování
p. Mádle – mezi Táborským vrchem a Husovou ulicí je ulička, která je neudržovaná

V čase 18:50 vyhlásil starosta desetiminutovou přestávku a požádal návrhovou komisi o
přípravu návrhu usnesení.

9.NÁVRH NA USNESENÍ
Usnesení č. 123/2014 :
ZaM schválilo usnesení z jednání dne 18. 12. 2014.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.

Ověřovatelé zápisu :

Karel Vrbický…………………………………………

Andrea Kulíková………………………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………….

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

