ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 28. 1. 2015 od 17:00 hodin v městském kině

Přítomni: dle prezenční listiny
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, Kamila Zárubová – referentka SÚ, Ilona Bažantová – referentka SM odb.,
Václav Červenka – velitel MěP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS

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 Otu Dračku a pana Radka Provazníka.

Usnesení č. 1/2015 :
ZaM schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Otu Dračku a pana Radka Provazníka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: pan Radek Prášek, pan Radek Lekner, pan
Petr Jansa.
Usnesení č. 2/2015 :
ZaM schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: p. Radek Prášek, 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)

Zahájení, návrhová komise
Kontrola usnesení z minulého ZaM
Prodej, koupě majetku města
Informace o projektech a prioritách města na rok 2015
Zpráva o činnosti MÚ a činnosti města
Organizační záležitosti
Diskuse
Návrh na usnesení, z á v ě r

Usnesení č. 3/2015 :
ZaM schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

2. KONTROLA USNESENÍ
Usn. č. 117/2014 – zastupitelstvo ukládá předsedům KV a FV připravit statut a plán práce na
rok 2015
Usn. č. 118/2014 – Kontrolnímu výboru prověřit hospodaření a činnost městských lesů
Usn. č. 122/2015 – Řediteli SLM informovat o této sml. ZaM (ZaM doporučuje řediteli SLM
uzavřít smlouvu o nájmu rest. na koupališti se spol. Slovanka s.r.o.)
Starosta – podává a doplňuje informace o plnění ukládajících usnesení

Usnesení č. 4/2015 :
ZaM bere na vědomí plnění ukládajících usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

3. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
Materiály dodané po lhůtě 7 dní.
3.1. Nabídka na odkoupení bytové jednotky a zrušení předkupního práva
Nabídka na odkoupení bytové jednotky č. 307/13 v domě č.p. 307, Nerudova ul., Benešov
nad Ploučnicí a zrušení předkupního práva
č. 13 v domě č.p. 307, Nerudova ul., Benešov nad Ploučnicí od pana J. J., bytem Benešov nad
Ploučnicí. Pan J. nabízí městu bytovou jednotku č. 13 o výměře 58,9 m2 za částku ve výši
550 000,--Kč. V případě, že město výše uvedenou nabídku nepřijme, žádá prodávající o
zrušení předkupního práva pro město.
Nabídka je podána na základě předkupního práva pro město Benešov nad Ploučnicí

uvedeného v kupní smlouvě o převodu nemovitosti ze dne 5.9.2008.
Dle §2147 zák.č. 89/2012 Sb., musí prodávající učinit nabídku překupníkovi ohlášením všech
podmínek a oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým, proto pan J. přiložil
k nabídce „Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc“.
Návrh na usnesení:
1/ ZaM neschválilo koupi bytové jednotky č. 13 v domě č.p. 307, Nerudova ul., Benešov nad
Ploučnicí za částku ve výši 550 000,-- Kč.
2/ ZaM schválilo zrušení předkupního práva pro město Benešov nad Ploučnicí k bytové
jednotce č. 13, v domě č.p. 307, Nerudova ul., Benešov nad Ploučnicí
3/ ZaM schválilo uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešovem
nad Ploučnicí a panem J. J.
Starosta nechal hlasovat o doplnění tohoto bodu do programu.
Usnesení č. 5/2015 :
ZaM schvaluje doplnění bodu Nabídka na odkoupení bytové jednotky č. 307/13 v domě č.p.
307, Nerudova ul., Benešov nad Ploučnicí a zrušení předkupního práva do programu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 6/2015 :
ZaM neschválilo koupi bytové jednotky č. 13 v domě č.p. 307, Nerudova ul., Benešov nad
Ploučnicí za částku ve výši 550 000,-- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 7/2015 :
ZaM schválilo zrušení předkupního práva pro město Benešov nad Ploučnicí k bytové
jednotce č. 13, v domě č.p. 307, Nerudova ul., Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 8/2015 :
ZaM schválilo uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešovem nad
Ploučnicí a panem J. J.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

3.2. Nabídka na odkoupení škvárového hřiště u Benaru
Viz materiál
Nabídka pana Jana Šámala k odkoupení hřiště za cenu 900 000 Kč.
Starosta – přednesl nabídku od p. Šámala
p. Vrbický – vždy byl zastáncem odkupu škvárového hřiště – dnešní cena (900 000,- Kč) se
mu zdá dobrá, a proto navrhuje odkup hřiště

– navrhuje usnesení – ZaM má pověřit starostu města, aby připravil kupní
smlouvu na toto hřiště, kde by byla maximální výše 900 000,- Kč – dotazuje se
starosty, zda odhad ceny je dělán teď někdy, nebo je staršího data
Starosta – myslí, že je staršího data – nemá informace, že by byl odhad dělán v poslední době
p. Vrbický – pokud by se dnes odsouhlasila příprava smlouvy, požadoval by k té smlouvě i
nový odhad ceny v místě obvyklém na tento pozemek
p. Tesarčíková – v minulém volebním období dostali mandát, aby jednali o ceně 600 000,- Kč
– není si jista, zda toto usnesení bylo zrevokováno, tudíž je nejspíš platné
– souhlasí s p. Vrbickým, že město to hřiště potřebuje, ale nelíbí se jí cena,
doporučovala by jednat dál
p. Vrbický – přidal ještě jeden návrh na usnesení – revokaci usnesení na odkup za 600 000,Kč
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 9/2015 :
ZaM revokuje usn. ZaM č. 46/2011 na odkup za cenu 600 00,- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Vrbický, p. Lekner, p.
Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Mádle ) 3 se zdrželi (
p. Dračka, p. Tesarčíková, p. Černá )
Usnesení č. 10/2015 :
ZaM pověřuje starostu přípravou smlouvy na koupi škvárového hřiště v ul. Nádražní
v katastru Benešov nad Ploučnicí dle nabídky p. Šámala. Cena v místě obvyklá do max. výše
900 000,- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Vrbický, p. Lekner, p.
Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Mádle ) 3 se zdrželi (
p. Dračka, p. Tesarčíková, p. Černá )

4. INFORMACE O PROJEKTECH A PRIORITÁCH
Starosta – přednesl informace o projektech a prioritách
– klíčovým materiálem, které naše město potřebuje je vytváření strategických plánů a
týká se to vytvoření strategického plánu rozvoje města a vytvoření komunitního
plánu
– v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v souladu se směrnicí se rozhodl a
vytvořil soukromé poptávkové řízení na vytvoření strategického plánu rozvoje
města – oslovil 3 firmy v Ústeckém kraji, které se zabývají touto problematikou a
mají z pohledu p. Ušáka ty nejkvalifikovanější reference – vytvářeli strategické
plány pro statutární města v ČR, pro města naší velikosti a mají úspěšnost při té
následné aplikaci do projektů a do úspěšných žádostí o dotace přes 90% – jedná se
o firmy SPF Group, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a firma

(nemůže si vzpomenout (Asistenční centrum Ústí nad Labem – poznámka
zapisovatelky), každopádně cena takovéhoto vytvoření materiálu (platí se
práce odborníků, kteří s námi budou půl roku pracovat a budou vyhodnocovat
veškeré ty materiály, vstupní analýzy města, kterou jsme společně s úřadem nechali
udělat – chtěl by poděkovat p. tajemníkovi a úředníkům za vytvoření takovéhoto
materiálu – studuje ho), se pohybuje (tak jak jsou ty nabídky těch jednotlivých firem)
350 000 Kč, 410 000 Kč, 450 000 Kč
– tato částka (která se bude v podobné relaci pohybovat) bude hrazena z rozpočtu
města, z kolonky projektové dokumentace (tato byla v patřičné výši navýšena)
p. Myšíková – informuje o strategickém plánu a územním plánu města
p. Dračka – komunitní plánování a strategický rozvoj města považuje za velmi důležité,
upozorňuje na školení v Děčíně, které bude provádět Ministerstvo pro místní
rozvoj, kde bude dávat k dispozici software na vytvoření strategických
rozvojových dokumentů pro zpracování zdarma
Starosta – s p. Dračkou se dohodli – jednání bude přítomen
Usnesení č. 11/2015 :
ZaM bere na vědomí zprávu o prioritách na rok 2015.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
5. ZPRÁVA O ČINNOSTI MěÚ A VEDENÍ MĚSTA
p. Přivřel – přednesl zprávu o činnosti městského úřadu
Starosta – přednesl zprávu o činnosti vedení města
p. Dračka – až se bude dělat kanalizace a voda v ul. Pod Táborským vrchem, tak navrhuje
vedení města projednání této záležitosti s energetikou a se spojaři – aby se při
výkopových pracích zasíťování dostalo do země
Starosta – to je otázka příštího roku – vítaný podnět
p. Koucká Elisová – mělo by se vyřešit parkování v ul. Pod Táborským vrchem – ,,Macharka“
je již nyní rozježděná, je tam samá díra a samá louže
Starosta – je to v plánu – celý ten prostor je nutné řešit nějak komplexně
p. Tesarčíková – až se bude dělat projektová dokumentace, musíme si vzpomenout, že pod
škvárovým hřištěm u školy vede voda
p. Lekner – na projekci vidí na facebookových stránkách města dva dotazy od p. Koucké
Elisové – dotazuje se, zda na ně dostala odpověď – jeden se týká poničeného
ciferníku věžních hodin a druhý se týká svícení v archivu
Starosta – proč se svítilo dole nevíme – p. Čvančarová zkontroluje a p. Šohaj zjistí stav
ciferníku u věžních hodin
p. Koucká Elisová – ciferník je v pořádku a dole se svítí třeba týden, 14 dní nonstop

Usnesení č. 12/2015 :
ZaM bere na vědomí zprávu o činnosti MěÚ a vedení města.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Vrbický, p. Lekner, p.
Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Dračka, p.
Tesarčíková, p. Černá ) 1 nepřítomen ( p. Mádle )

V čase 18:00 vyhlásil starosta desetiminutovou přestávku.

6. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
6.1. Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření č. 19, č. 1 a č. 2.
p. Sluková – přednesla zprávu k rozpočtovým opatření č. 19, č. 1 a č. 2
Usnesení č. 13/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 19.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 14/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 15/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
V čase 18:17 dorazil p. Pavel Urx.
6.2. Členství v dobrovolných svazcích a spolcích
6.2.a. Vstup města Benešov nad Ploučnicí do asociace Národní síť zdravých měst ČR
Místostarostka – přednesla zprávu k vstupu města do asociace Národní síť zdravých měst ČR
p. Jansa – dotazuje se, jestli jsou nějaká města v okolí také členy této asociace
Místostarostka – je tam město Ústí nad Labem, Litoměřice, Chrudim
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 16/2015 :
ZaM schvaluje vstup Města Benešov nad Ploučnicí do asociace Národní síť Zdravých měst
ČR.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková,
p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Mádle, p. Dračka, p. Tesarčíková, p. Urx
) 3 se zdrželi ( p. Jansa, p. Zelený, p. Černá )
Usnesení č. 17/2015 :
ZaM schvaluje dokument ,,Deklarace Zdravých měst“ v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková,
p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Mádle, p. Dračka, p. Tesarčíková, p. Urx,
p. Černá ) 2 se zdrželi ( p. Jansa, p. Zelený )
Místostarostka – přečetla pro informaci odstavec z Deklarace Zdravých měst
p. Tesarčíková – dává protinávrh k poslednímu návrhu tohoto bodu
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu
Znění návrhu : Pověření místostarostky Mgr. Petry Tojmarové jako politika projektu
,,Zdravé město a místní agenda 21.“
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 4 pro ( p. Dračka, p. Černá, p. Tesarčíková, p. Urx )
2 proti ( p. Tojmarová, p. Mádle ) 9 se zdrželo ( p. Jansa, p. Zelený, p. Lekner, p. Ušák, p.
Kulíková, p. Vrbický, p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení.
Usnesení č. 18/2015 :
ZaM pověřuje místostarostku Mgr. Petru Tojmarovou jako politika projektu ,,Zdravé město a
místní agenda 21“ a souhlasí s tím, že rada města pověří pracovníka městského úřadu pro
koordinaci projektu ,,Zdravé město a místní Agenda 21.“
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p.
Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Mádle ) 6 se zdrželi ( p. Jansa, p. Zelený, p.
Dračka, p. Urx, p. Tesarčíková, p. Černá )

6.2.b. Vstup města Benešov nad Ploučnicí do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska. (SHS ČMS)
Starosta – přednesl zprávu k vstupu města do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 19/2015 :
ZaM schvaluje vstup do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a pověřuje
starostu města, Filipa Ušáka, zastupováním města Benešov nad Ploučnicí v orgánech
sdružení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Vrbický, p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková,

p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Mádle, p. Dračka, p. Tesarčíková, p.
Jansa, p. Zelený, p. Černá ) 1 se zdržel ( p. Urx )

6.3. Návrh územní strategie regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí
2014 - 2018
p. Šohaj – přednesl zprávu k návrhu územní strategie regenerace městské památkové zóny
Benešov nad Ploučnicí 2014-2018
Starosta – doplňuje informace
p. Lekner – dotazuje se, zda je dokument veřejný, pokud ano, tak jestli by nemohl být
zveřejněn na internetových stránkách města
p. Šohaj – je to na webových stránkách – v materiálech pro ZaM
p. Tesarčíková – v plánu je oprava kalvárie – děje se něco v této záležitosti ?
Starosta – pro letošní rok jsou v programu regenerace 4 akce – sloup, kalvárie, kostel a
Mattausch (hrobka na hřbitově)
p. Beznosková – mělo by se dohlédnout na opravu Mattauschovi hrobky, aby byly práce
provedeny kvalitně
– dotazuje se na staré náhrobky u hřbitovní zdi – zda by se také nedaly opravit
p. Bažantová – dodají vyjádření písemně
Starosta – bude zodpovězeno i na příštím jednání ZaM, odpověď dostane p. Beznosková do
schránky a bude zveřejněna i na webových stránkách
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 20/2015 :
ZaM po projednání schvaluje „Návrh územní strategie regenerace městské památkové zóny
Benešov nad Ploučnicí 2014-2018.“
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )

6.4. Revokace usnesení č. 60/2011
Starosta – přednesl zprávu k revokaci usnesení č. 60/2011
p. Urx – dotazuje se, proč p. Ušák v minulém volebním období tak vehementně zastával názor
ten, že by tuto záležitost mělo projednávat ZaM, když to teď chcete vrátit zpět do
RaM – v minulosti právě p. Ušák argumentoval především tím, že by to mělo být
transparentní a že RaM neposkytuje takový komfort jako ZaM – nevidí jediný důvod,
proč to nezachovat
Starosta – počítal s touto kritikou – v minulém období byl p. Ušák opoziční zastupitel a
nedostával informace, které by si představoval, proto požadoval, aby se o tom
jednalo na ZaM
– nemáme právníka města – potřebujeme ho vybrat a co se týká zveřejňování,
postupně zveřejňujeme agendu, která se týká města

p. Urx – ale minulé ZaM bylo vstřícné vůči vašemu názoru, tak nevidí důvod, proč by tedy
nemělo být toto ZaM stejně vstřícné, neměl s tím problém předtím a nemá s tím
problém teď – zdrží se z principiálních důvodů
Starosta – rozumí tomu, že se p. Urx zdržuje
p. Tesarčíková – tenkrát, když se o tom debatovalo, tak měla stejný názor, jako p. Ušák teď,
ale z principu se dnes zdrží hlasování
p. Zelený – přijde mu, že si ZaM protiřečí – když byla teď schválena deklarace ke Zdravým
městům, kdy to město bude více komunikovat s občany a bude otevřenější, tak toto
mu přijde jako krok zpět
Starosta – jako zastupitel nevěděl spoustu věcí, je to poměrně složitější, nemyslí si, že si
protiřečí
p. Kulíková – reaguje na to, že p. Urx řekl, že minulé ZaM bylo vstřícnější – viděla pravý
opak – informovanost je v současné době diametrálně odlišná – velká
informovanost nejen od starosty a vedení města, ale i od úředníků
Starosta – minule jsme to prosazovali především kvůli Mgr. Špičkovi
p. Lekner – návrh podpoří, současné RaM důvěřuje
p. Dračka – zdrží se hlasování
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 21/2015 :
ZaM revokuje usnesení č. 60/2011.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p.
Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Mádle ) 7 se zdrželi ( p. Jansa, p. Zelený, p.
Dračka, p. Urx, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický )

6.5. Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2014
p. Přivřel – přednesl výroční zprávu o poskytování informací v roce 2014
Usnesení č. 22/2015 :
ZaM bere na vědomí zprávu tajemníka městského úřadu o poskytování informací v roce
2014.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )

7. DISKUZE
Místostarostka – zve všechny na městský ples, který se koná 6.2.
p. Daniel – dočetl se, že rada schválila pronájem nebytových prostor MěÚ jakési společnosti
s názvem Cayman Travel & Business Consultants s.r.o., za účelem zřízení
cestovní kanceláře s nájmem 1,- Kč – zdá se mu to nehospodárné, když se

podíváme do obchodního rejstříku, tak tam ta firma nemá jedinou účetní
uzávěrku, takže nikdo neví, jak ta firma hospodaří, je tam uvedeno sídlo Sídliště
627, Bnš, což zřejmě není pravda, protože na této adrese žádná taková společnost
není – co vedlo radu k tomu, že tak učinila
Starosta – vyřešilo se tím to, že vedle jsou prostory městských veřejných záchodků – doposud
to fungovalo tak, že tam byla zaměstnankyně SLM a když se podívali na ten
rozpočet a spočítali plat a odvody s všemi těmi náležitostmi, náklady na energie
těch prostor, tak se dostanete na číslo přes 240 000,- Kč – to je ta částka, která
nám v tento moment odpadá – šetříme – na pracovnici i na energii, tu platí p.
Černý (jednatel společnosti) za nás – to je z našeho hlediska ta úspora, považuje ji
za poměrně hospodárnou, nájem za 1,- Kč s tím souvisí, kromě té cestovní
kanceláře tam bude zřizovat i IC na základě dohody vstupu města do DF České
Švýcarsko
– výpovědní lhůta je okamžitá – pokud bychom se rozhodli, že nám to takhle nebude
vyhovovat, tak to můžeme okamžitě řešit
p. Daniel – nechápe, jak se vybírala ta firma
Starosta – ta firma nás oslovila sama
p. Daniel – a jak Vám prokázal, jak hospodaří, nebo co dělá – podle zákona má povinnost
dávat do sbírky listin účetní závěrky, aby byli vidět, co to je firmu – pořád se
hovoří o transparentnosti firem, tady z tohoto nezjistíme vůbec nic, je tam jediný
zápis a ten je o registraci
Starosta – tahle věc je záležitost mezi tou firmou a daňovým úřadem, nebo státem ČR, ale
město Bnš s tím, že nemá v pořádku účetnictví, nemá nic společného
p. Lekner – Jan Černý je rodák, v mládí bydlel v chodě vedle p. Daniela
Starosta – je možné, že se to za čas ukáže jako chyba – ohlasy na fungování veřejných
záchodků máme – budeme to řešit
p. Kulíková – i p. Neliba nesouhlasil s tím, aby záchody byly pod SLM
p. Dračka – informuje o projektu meziobecní spolupráce, dále informuje o chybějící soše
Nepomuckého – pokud by někdo věděl o tom, kam zmizela, tak ať předá informaci
úřadu, aby se mohl spojit s Františkovským úřadem
– dále informuje o republikové akci Ukliďme Česko a je stanoven termín
18.4.2015, byl by rád, kdyby se Benešov do toho zapojil
– 16.5. v DC budou závody ve sportovní gymnastice
Starosta – fandí tomu, aby se socha vrátila, ale myslí, že to bude velmi obtížné
p. Koucká Elisová – dotazuje se, jak to vypadá s opravou mostu, kolik na to máme peněz,
když máme na hřiště a na vše okolo
Starosta – někdy v průběhu příštího, nebo přespříštího týdne budeme mít schůzku
s projektantkou a v průběhu letošního roku budou otevřeny některé výzvy, hledáme
způsob, jak tuto akci napasovat na dotaci, předpokládaná cena je asi 10 000 000,Kč
p. Homola – ví o té soše z Ostrého, osobně odvážel sochu, s p. Doležalem jí nakládali a
odvezli do Děčínského muzea
p. Dračka – mluvil s ředitelem oblastního Děčínského muzea a ten prý nic nevypátral
p. Lekner – připomíná jeden zapomenutý materiál – Navržení základní ceny dle oceňovací

vyhlášky
– upozorňuje na odstoupení p. Polanského a s tím související uvolněné místo ve
výběrové komisi
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 23/2015 :
ZaM revokuje usnesení č. 56/2010 ze dne 24.3.2010.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
Usnesení č. 24/2015 :
ZaM schválilo použití reprodukční ceny k ocenění pozemků zjištěných při digitalizaci,
dalších pozemků bezúplatně přijatých, pozemků zjištěných při inventarizačních přebytcích.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
p. Lekner – navrhuje p. Emila Kačera ml. na doplnění výběrové komise
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 25/2015 :
ZaM schvaluje p. Emila Kačera ml. členem výběrové komise.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p.
Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Mádle, p. Jansa ) 6 se zdrželo ( p. Zelený, p.
Dračka, p. Urx, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický )

V čase 19:20 vyhlásil starosta pětiminutovou přestávku a požádal návrhovou komisi o
přípravu návrhu usnesení.

8.NÁVRH NA USNESENÍ
Usnesení č. 26/2014 :
ZaM schválilo usnesení z jednání dne 28. 1. 2015.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.

Ověřovatelé zápisu :

Ota Dračka.…………………………………………

Radek Provazník……………………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………….

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

