ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 30. 01. 2013 od 17:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ
Přítomni: dle prezenční listiny / 12 /
Omluveni : pan Lekner, paní Kulíková, pan Zíval
MěÚ : paní Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Bc. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS,
Bc. Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ, Zdeněk Přivřel, BBA –
tajemník MěÚ, Andrea Hodačová – zapisovatelka, Václav Červenka – velitel MěP, Monika
Mansfeldová – odb. FaP
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.
1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Zasedání zahájila a řídila starostka města paní Mgr. Dagmar Tesarčíková. Přivítala přítomné a
nechala hlasovat o složení návrhové komise, ověřovatelích zápisu a programu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
Usnesení č. 1/2013 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Hana Franclová, p. Ota Dračka, p. Josef
Klouček.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni přítomní )
Usnesení č. 2/2013 :
ZaM schválilo ověřovatele zápisu: PhDr. Zdeněk Henig, p. Zděnka Myšíková.
Starostka představila přítomným program dnešního jednání.
Navržený program :
Zahájení, návrhová komise
Kontrola usnesení z minulého jednání ZaM
Prodej koupě majetku města
Organizační záležitosti
Diskuse
Návrh usnesení, závěr
Pan Ušák požádal o změnu programu – Organizační záležitost – přesunutí bodu změny
v jednacím řádu za kontrolu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
Usnesení č. 3/2013 :
ZaM schválilo vyjmutí části bodu Organizační záležitosti - Změna v jednacím řádu za bod
kontrola usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
Usnesení č. 4/2013 :
ZaM schválilo program jednání.

2. KONTROLA USNESENÍ
Kontrola usn. č. 122/2012 – vedoucí HS odboru: zpráva o průběhu kulturních akcí v roce
2012, výhled na příští rok, návštěvnost kina – viz příloha.
Na dnešní jednání starostka pozvala Mgr. Jiřího Špičku k prodiskutování problematiky
digitalizace kina.
Mgr. Jiří Špička – seznámil přítomné s klady a zápory digitalizace – viz audiozáznam
- přiklání se k náhradnímu řešení – koupě dataprojektoru
p. Ušák – dotazoval se na názor p. Špičky a na to, co bude s letním kinem pokud město
nebude digitalizovat
Mgr. Jiří Špička – letní kino bude promítat staré filmy a bude se využívat např. na Slunovrat
p. Franclová – Mgr. Špičku považuje za odborníka, proto dá na jeho názor
Celá diskuse je zveřejněna na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
Usnesení č. 5/2013 :
ZaM bere na vědomí informaci Mgr. J. Špičky o možné digitalizaci městského kina.
Kontrola usn. č. 143/2012 – místostarostovi: prověřit ve spolupráci s právním zástupcem
města možnost sloučení Benešovské teplárenské společnosti, s.r.o. a Služeb města Benešova
nad Ploučnicí, p.o.
Místostarosta – předal slovo Mgr. M. Špičkovi
Mrg. M. Špička – domnívá se, že hospodářský efekt by byl nulový, krok by to byl zbytečný
p. Ušák – je autor tohoto návrhu a nadále ho bude prosazovat
- tento návrh by bylo dobré prodiskutovat na pracovní jednání ZaM
p. Klouček – netuší, jak by mohly tyto dvě společnosti fungovat dohromady
Celá diskuse je zveřejněna na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
Usnesení č. 6/2013 :
ZaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících usnesení.
3. ZMĚNY JEDNACÍHO ŘÁDU
Předkladatel : Filip Ušák
1) Jmenovitá hlasování

Každý člen zastupitelstva by měl být více odpovědný za to, jak hlasuje. V zápise by toto mělo
být zaznamenáno. Pomáhá nám to nejen v případě případné trestněprávní odpovědnosti
celého zastupitelstva/ jednotlivých jeho členů ale především v otázce politické odpovědnosti.
Svým voličům tak snáze dokážeme, pro co jsme hlasovali. Hlasování na prosincovém
zastupitelstvu v otázce změny smlouvy o dílo /most Sokolský vrch/ budíš jasným mementem.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
Usnesení č. 7/2013 :
ZaM schválilo změnu jednacího řádu ve znění : v zápisech bude uváděno jmenovité
hlasování o jednotlivých bodech jednání členů zastupitelstva.
2) Tajná hlasování

V jednacím řádu by mělo být explicitně vyjádřeno, že všechny volby a odvolání probíhají
tajnou volbou, pokud zastupitelstvo nerozhodne o volbě veřejné. Změní se tím dosavadní
praxe. Tajná volba je svobodnější a demokratičtější při volbách do orgánů a výborů města.
Starostka – souhlasí s tajnou volbou, ale nesouhlasí s tajným odvoláváním

p. Klouček – podporuje tajné hlasování
Mgr. M. Špička – jakákoliv volba i odvolání by mělo být veřejné
p. Myšíková – souhlasí s tajnou volbou
V čase 18:15 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku.
Starostka nechala hlasovat o návrhu p. Ušáka.
Návrh na změnu v jednacím řádu ve znění : Všechny volby a odvolání probíhají tajnou
volbou, pokud zastupitelstvo nerozhodne o volbě veřejné.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 5 pro ( p. Mádle, p. Myšíková, p. Ušák, p. Dračka,
p. Klouček ), 7 proti ( p. Zelený, p. Vrbický, p. Polanský, p. Urx, p. Henig, p. Franclová,
p. Tesarčíková ) – NÁVRH NEBYL PŘIJAT !

4. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
4.1. Prodej pozemků p. Kolibovi
RaM doporučuje ZaM schválit prodej pozemků:
k.ú. Benešov n.
k.ú. Ovesná
Pl.
79/1
346 m2
TTP
282/8
218/1
236/7

1384 m2
1847 m2

OP
TTP

282/15
282/14

286/9
346
351/1
355
369
371/2
384
389/6
389/8
389/9
389/11
389/12
389/13
389/15
389/16
389/17
398/2
408
410/2
410/3
414
417
419

682 m2
4563 m2
4168 m2
2758 m2
132 m2
512 m2
204 m2
1986 m2
5466 m2
206 m2
6921 m2
11320 m2
43580 m2
9 m2
630 m2
23 m2
6731 m2
3192 m2
3811 m2
44 m2
749 m2
150 m2
221 m2

TTP
OP
OP
OP
OP
OP
VP
OP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
OP
OP
OP

329/1

667 m2
1014
m2
674 m2
4941
m2

TTP
TTP
TTP
TTP

423/2
770 m2
OP
423/4
226 m2
OP
423/6
126 m2
OP
484/4
454 m2
OP
484/5
4 m2
OP
502/4
20534 m2
TTP
511/3
4327 m2
OP
675/12
2738 m2
OP
684/11
616 m2
OP
737/3
797 m2
OP
737/5
49 m2
OP
737/6
273 m2
OP
741
3195 m2
OP
751
218 m2
OP
752/4
9 m2
OP
766/2
860 m2
OP
Kupujícímu p. J. K., Dobrná, za cenu 1 443 930 Kč. Na veškeré pozemky, které město
využívá jako přístupové cesty na lesní pozemky ve vlastnictví města, bude zřízeno věcné
břemeno práva chůze a jízdy.
Diskuse :
p. Ušák – zastává názor tyto pozemky neprodávat
p. Dračka – dostal informaci, že směna pozemků nebyla s panem K. projednána
Starostka – k směně pozemků se na minulém ZaM vyjádřil odb. SM
p. Myšíková – dotazuje se na to, jak p. Koliba tyto pozemky obhospodařuje
p. Vyhnálková – p. K. seká části těchto pozemků. protože mu navazují na jeho pozemky
- město má povinnost sekat tyto pozemky, ale nemá na to fin. prostředky
- p. K. dostává dotaci, město by ji nezískalo
V čase 18:38 vyhlásila starostka pětiminutovou přestávku.
Během přestávky odešel Ing. Ivo Mádle. Celkem přítomno 11 zastupitelů.
p. Ušák – navrhuje jednat s p. K. např. o pronájmu těchto pozemků
Starostka – je to tři měsíce stará záležitost, záměr je schválen, kdokoliv mohl přijít a
informovat se
p. Myšíková – postrádá podklady
Starostka – mapové podklady byly v kině, když se schvaloval záměr prodeje
p. Ušák – již kdysi navrhoval, aby před každým zasedáním ZaM se zastupitelé sešli a
konkrétní body projednali
Starostka – navrhuje odložit tento návrh na příští jednání a pozvat i pana Kolibu
p. Ušák – navrhuje tento bod celkově odložit – neschválit prodej
p. Henig – dotazuje se na to, zda s panem K. jednalo o pronájmu
Starostka – p. K. zažádal o prodej těchto pozemků
- nechala hlasovat o návrhu odložení tohoto prodeje
Celá diskuse je zveřejněna na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Franclová, p. Urx, p. Tesarčíková,
p. Henig, p. Polanský, p. Zelený, p. Vrbický, p. Klouček ), 2 proti ( p. Myšíková, p. Ušák ),
1 se zdržel ( p. Dračka )

Usnesení č. 8/2013 :
ZaM schválilo odložení schválení prodeje pozemků :

k.ú. Ovesná
79/1
218/1
236/7
286/9
346
351/1
355
369
371/2
384
389/6
389/8
389/9
389/11
389/12
389/13
389/15
389/16
389/17
398/2
408
410/2
410/3
414
417
419
423/2
423/4
423/6
484/4
484/5
502/4
511/3
675/12
684/11
737/3
737/5
737/6
741
751
752/4
766/2

346 m2
1384 m2
1847 m2
682 m2
4563 m2
4168 m2
2758 m2
132 m2
512 m2
204 m2
1986 m2
5466 m2
206 m2
6921 m2
11320 m2
43580 m2
9 m2
630 m2
23 m2
6731 m2
3192 m2
3811 m2
44 m2
749 m2
150 m2
221 m2
770 m2
226 m2
126 m2
454 m2
4 m2
20534 m2
4327 m2
2738 m2
616 m2
797 m2
49 m2
273 m2
3195 m2
218 m2
9 m2
860 m2

TTP
OP
TTP
TTP
OP
OP
OP
OP
OP
VP
OP
OP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
TTP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

k.ú. Benešov n. Pl.
282/8
282/15
282/14
329/1

667 m2
1014 m2
674 m2
4941 m2

TTP
TTP
TTP
TTP

4.2. Revokace usn. č. 133/2012 ( žádost f. FEURTES )
Žádost f. FEURTES development o odkup pozemků mezi ul. Nádražní – Nábřežní, pozemek u
obchvatu. Na pozemku by měl stát nový obchodní dům s parkovištěm. Obchodní dům by mohl
zaměstnat 20 až 30 lidí, firma nabízí vybudování nové odstavné plochy pro 4 autobusy,
parkoviště pro min. 45 automobilů. Na pracovním jednání ZaM byly podány dva návrhy –
uspořádat místní referendum k využití pozemku na výstavbu nového obchodního domu nebo
ustanovit pracovní skupinu, která by zpracovala záměr využití pozemku pro dopravní
vybavenost
ZaM schválilo na svém jednání dne 19. 12. 2012 pod číslem usnesení 133/2012 vypsání
místního referenda k možnosti výstavby obchodního domu na p .p .č.1440,
555/1,1441,564/1,557/2, 556, st. p. č. 353/3, 354, 478, 353/6 o celkové výměře 4 783 m2
Místní referendum – usnesení ZaM č. 133/2012
Aby mohlo být vyhlášeno místní referendum, je třeba v ZaM schválit následující
usnesení:ZaM rozhodlo na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000Sb. o
obcích v platném znění a § 14 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých
zákonů o vyhlášení místního referenda na katastrálním území města Benešova nad Ploučnicí.
V místním referendu bude položena otázka: Souhlasíte s výstavbou obchodního domu na
pozemcích p.p.č.1440, 555/1,1441,564/1,557/2, 556, st. p. č. 353/3, 354, 478, 353/6 o celkové
výměře 4 783 m2.(Jedná se o travnatou plochu mezi ulicemi Nábřežní (obchvat) – Nádražní,
viz obrázek).
Odůvodnění návrhu: Město Benešov nad Ploučnicí obdrželo nabídku f. FEURTES
development na odkup pozemků mezi ul. Nádražní – Nábřežní, pozemek u obchvatu a
výstavbu nového obchodního domu s parkovištěm. Obchodní dům by mohl zaměstnat 20 až
30 lidí, firma nabízí vybudování nové odstavné plochy pro 4 autobusy, parkoviště pro min. 45
automobilů. Záležitost však může mít i negativní dopad na život města v podobě likvidace sítě
malých obchodů, po prodeji pozemku již nebude mít město vliv na značku obchodního domu
(vzpomeňme současné Tesco, předtím Edeka, předtím Edelta), obchod bude zajisté v rukou
jakéhosi zahraničního obchodního řetězce, podpoříme tím (sice jen velmi okrajově) likvidaci
českých výrobců a obchodníků. Kladem výstavby je kromě již zmíněných pracovních míst a
parkoviště také zdravější konkurenční prostředí, finanční prostředky získané prodejem
pozemku lze využít pro rozvoj města, střed a levobřežní část města bude mít obchod blíže.
Jelikož se jedná o záležitost, která ovlivní zásadním způsobem život ve městě, rozhodlo ZaM
zapojit do tohoto rozhodnutí občany města formou vyhlášení místního referenda.
Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého
v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce: Náklady s provedením místního
referenda: 10 000 Kč, které budou zaplaceny z rozpočtu města, kapitola HS. Náklady na
změnu územního plánu nenastanou – vzhledem k tomu, že právě probíhá pořizování nového
územního plánu. K zajištění okrskových a místní komise je třeba přijmout následující
usnesení: ZaM schválilo v souvislosti s konáním místního referenda odměnu členům
okrskových komisí a místní komise 500,- Kč a předsedům okrskových komisí a místní komise
600,- Kč.
Obrátila jsem se na žadatele o pozemek s dotazem radních (podmínka dalšího jednání) – bližší
specifikace značky obchodního domu. Bohužel do dnešního dne jsem nedostala odpověď. Je
otázkou, zda v této chvíli skutečně vyhlašovat místní referendum (někteří zastupitelé je
považují za příliš zavazující), či zda se obrátit na občany s prostou dotazníkovou akcí, která
nám podá obrázek o názoru občanů.
RaM doporučuje ZaM revokaci us. č. 133/2012.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
Usnesení č. 9/2013 :
ZaM schválilo revokaci usnesení č. 133/2012.
Usnesení č. 10/2013 :
ZaM bere na vědomí žádost f. FEURTES development o odprodej pozemků v majetku
města mezi ul. Nádražní – Nábřežní, pozemek u obchvatu na výstavbu nového obchodního
domu s parkovištěm. Po bližší specifikaci záměru firmy a zjištění názoru občanů bude žádost
opětovně projednána.
5. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
5.1. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje OZV 4/2011 se změnou
oproti původně navržené v článku 4. Vyhlášku nutno schválit, byť by se poplatek neměnil,
protože je zde také zákonná změna v oblasti okruhu poplatníků.
RaM doporučuje ZaM schválit OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje
OZV 4/2011 se změnou oproti původně navržené v článku 4:
Sazba poplatku pro poplatníka činí 540 Kč za kalendářní rok a je tvořena:
a)
z částky 0 Kč a
b)
z částky 540 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
p. Dračka – město by se mohlo řídit zákonem o odpadech
p. tajemník a starostka připomněli problémový svoz nádob dle zákona o odpadech ( známky )
p. Neliba – upozorňuje na to, že často dochází ze strany podnikatelů ( vietnamských ), že
odpad házejí do veřejných košů
p. Ušák – protinávrh – stejné znění OZV, ale částká stejná jako minulý rok – 480,-Kč
p. Zelený – byl by pro radikální řez – všichni tvrdí, jak třídí proto by svoz udělal 1x za 14 dní
( náklady klesnou o polovinu )
p. Klouček – upozorňuje na to, že již proběhlo výběrové řízení a je uzavřena smlouva s danou
částkou
p. Šohaj – smlouva se může v průběhu roku měnit
p. Polanský – dotazuje se na to, zda částka 540,-Kč je vypočítána z loňského roku
- pokud město cenu za odpady nezvýší bude to platit ze svého rozpočtu
Starostka – odpověděla na místě
p. Neliba – v případě svozu 1x za 14 dní se okamžitě zvedne pytlový svoz
Starostka – nechala hlasovat o protinávrhu pana Ušáka.
Znění návrhu : Schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje OZV
4/2011 se sazbou pro poplatníka 480,-Kč za kal. rok.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro ( p. Myšíková, p. Ušák, p. Dračka ),
8 proti ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zelený, p. Polanský, p. Urx, p. Klouček, p. Henig,
p. Franclová )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !

Starostka nechala hlasovat o původním návrhu
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová,
p. Henig, p. Urx, p. Zelený, p. Polanský, p. Klouček ), 2 proti ( p. Ušák, p. Myšíková ),
1 se zdržel ( p. Dračka )
Usnesení č. 11/2013 :
ZaM schválilo OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje OZV 4/2011.
V čase 19:35 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku.
5.2. OZV o ochraně nočního klidu
OZV o ochraně nočního klidu – odloženo na minulém jednání na dnešek, dne 18. 12. bylo na
MěÚ doručeno posouzení vyhlášky orgánem státního dozoru MV, takto upravená vyhláška je
akceptovatelná.
p. Ušák – pozitivní v této OZV je poskytování výjimek
p. Zelený – protinávrh – změna v čl. 2 odst. 2 – pátek, sobota do 24:00 hod.
Starostka nechala hlasovat o návrhu pana Zeleného.
Znění návrhu : Schválení OZV o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a
stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků se
změnou v čl. 2 odst. 2 – pátek, sobota od 24:00 hodin.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro ( p. Zelený, p. Ušák, p. Myšíková ),
6 proti ( p. Vrbický, p. Franclová, p. Henig, p. Urx, p. Dračka, p. Klouček ),
2 se zdrželi ( p. Tesarčíková, p. Polanský ) - NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starostka nechala hlasovat o původním návrhu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová,
p. Henig, p. Urx, p. Ušák, p. Polanský, p. Dračka, p. Klouček ),
2 proti ( p. Zelený, p. Myšíková )
Usnesení č. 12/2013 :
ZaM schválilo OZV o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a stanovení
podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků.
5.3. Výroční zpráva o poskyt. inforamcí
předkladatel p. tajemník – viz příloha zápisu
Usnesení č. 13/2013 :
ZaM bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací v roce 2012.
5.4. Výbor pro rozvoj - předkladatel p. Ušák – viz příloha zápisu
p. Ušák – místo pana Heniga by do výboru byl dosazen pan Klouček – ostatní členové
souhlasí
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
Usnesení č. 14/2013 :
ZaM schválilo složení Výboru pro rozvojové a investiční priority města ve složení : p. Ušák,
p. Myšíková, p. Prášek, p. Kulíková, p. Polanský, p. Klouček, p. Zelený, p. Dračka, p. Neliba.

5.5. Návrhy pana Leknera
1) pořizování videozáznamů z jednání ZaM
2) zřízení ofic. stránky města na serveru Facebook
Starostka nechala hlasovat o prvním návhu pana Leknera.
Znění návrhu : Schválení pořizování pořizování videozáznamů z veřejných zasedání
zastupitelstva města.
Výsledek hlasování : 10 proti ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p. Henig, p. Urx,
p. Zelený, p. Polanský, p. Myšíková, p. Dračka, p. Klouček ), 1 nepřítomen ( p. Ušák )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starostka nechala hlasovat o druhém návrhu pana Leknera
Znění návrhu : Schválení zřízení oficiální stránky města na serveru Facebook.
Výsledek hlasování : 10 proti ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p. Henig, p. Urx,
p. Zelený, p. Polanský, p. Myšíková, p. Dračka, p. Klouček ), 1 nepřítomen ( p. Ušák )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
5.6. Návrh pana Ušáka
Zřízení pracovní skupiny za účelem projednání možnosti odkupu škvárového hřiště.
Složení skupiny : p. Polanský, p. Ušák, p. Vrbický
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
Usnesení č. 15/2013 :
ZaM zřizuje pracovní skupinu ve složení pan Vrbický, p. Polanský, p. Ušák za účelem
projednání možnosti odkupu objektu škv. hřiště u nádraží.
5.7. Odejmutí čestného občanství
Návrh na odejmutí čestného občanství K. Henleinovi a K. Gottwaldovi.
V čase 20:10 odešel p. Polanský. celkem přítomno 10 zastupitelů.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová,
p. Henig, p. Ušák, p. Myšíková, p. Dračka, p. Klouček ), 2 se zdrželi ( p. Urx, p. Zelený )
Usnesení č. 16/2013 :
ZaM schválilo odejmutí čestného občanství K. Henleinovi a K. Gottwaldovi.
6. DISKUSE
p. Ušák – kniha pana Heniga – město by si mělo nechat natisknou více výtisku
starostka – město chce požádat o dotaci ( Fond hejtmana ÚK )
místostarosta – informuje přítomné o tom, jak se začal řešit problém kamionové dopravy
- byla sepsána petice, kterou mohli občané podepisovat při II. kole prez. voleb
- k dnešnímu dni ji podepsalo cca 700 občanů
p. Ušák – informuje přítomné o dalších krocích – proběhnou schůzky s panem Komínkem a
panem Frankem a se zástupcem dopravní policie ÚL
- pevně věří tomu, že se tento problém podaří řešit
V čase 20:25 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku.

7. NÁVRH NA USNESENÍ
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 17/2013 :
ZaM schválilo usnesení z jednání dne 30. 1. 2013.

Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.

Ověřovatelé zápisu :
Zděnka Myšíková……………………………………..
Zdeněk Henig….………………………………………

Zapisovatelka :

Andrea Hodačová …………………………………….

…………………………………………
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

