ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 14. 11. 2012 od 17:00 hodin v Městském kině
Přítomni: dle prezenční listiny / 12 / - p. Franclová dorazila v čase 17:15
Omluveni : pan Henig, pan Polanský, paní Myšíková
MěÚ : paní Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Bc. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS,
Bc. Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ, Blanka Vyhnálková, DiS –
pověřená vedením odb. SM, Zdeněk Přivřel, BBA – tajemník MěÚ, Andrea Hodačová –
zapisovatelka, Václav Červenka – velitel MěP, Monika Mansfeldová – odb. FaP, Miroslav
Vrabec – odbor VŽP
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 zapisovatelce.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro, 2 se zdrželi
Usnesení č. 100/2012 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení : pan Dračka, p. Kulíková, pan Urx.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro, 3 se zdrželi
Usnesení č. 101/2012 :
ZaM schválilo ověřovatele zápisu ve složení : pan Zelený, pan Lekner.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro
Usnesení č. 102/2012 :
ZaM schválilo zapisovatelku : p. Hodačová.
Starostka – představila přítomným program dnešního jednání
- z důvodu nepřítomnosti pana Heniga padl návrh na odložení zprávy KV na příští
jednání ZaM – viz usn.
p. Ušák – navrhuje zprávu KV odložit, ale nového člena KV zvolit dnes
Starostka – nechala hlasovat o návrhu usnesení
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro
Usnesení č. 103/2012 :
ZaM schválilo odložení bodu zpráva KV na příští jednání ZaM.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro
Usnesení č. 104/2012 :
ZaM schválilo program jednání.

2. KONTROLA USN. Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZaM
90/2012 – starostka: podpis smlouvy o dílo na rekonstrukci mostu na Sokolský vrch, splněno
98/2012 – místostarosta: informace o připravovaném jednání VH SVS, na dnešním jednání
Místostarosta – přednesl zprávu – viz audiozáznam
Pan Ušák – je toho názoru, že spol. SVS je zločinecká společnost, kterou by bylo dobré
rozpustit a majetky vrátit do majetku obcí
- žádá místostarostu, aby kdyby na jednání VH padaly návrhy mimo program, aby
hlasoval proti
Pan Mádle –je toho názoru, že by bylo dobré vystoupit ze společnosti
Pan Lekner – na minulém ZaM připomínkoval označení služebního auta SLM
Místostarosta – splněno
Pan Lekner – připomíná, že do dnešního dne neobdržel odpověď od právního zástupce města
na dotaz, který vznesl v lednu
Usnesení č. 105/2012 :
ZaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících úkolů ZaM.
3. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
Předkladatel – odbor SM
3.1. Záměr prodeje – žadatel pan J. K.
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na schválení záměru prodeje
pozemků, které jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu.
Žadatelem o koupi pozemků je pan J. K., Dobrná. Jedná se především o trvalý travní porost a
ostatní plochu v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a v k.ú. Ovesná. Pozemky, o které má pan K.
zájem, mu sloučí do souvislých ploch ty pozemky, které má již ve svém vlastnictví. Odbor
správy majetku doporučuje schválit záměr prodeje, protože město nemá kapacitu ani finanční
prostředky, aby plnilo zákonnou povinnost obhospodařovat a udržovat tyto pozemky.
V případě prodeje pozemků uvedených v příloze tohoto návrhu bude zřízeno věcné břemeno
chůze a jízdy na veškeré pozemky, které město využívá jako přístupové cesty na lesní
pozemky z důvodu údržby, těžby dřeva, apod.
RaM doporučuje ZaM schválit záměr prodeje níže uvedených pozemků.
Pan Ušák – vznesl dotaz na to, proč se město zbavuje tolika pozemků
Paní Vyhnálková a starostka – odpověděli na místě
Pan Lekner – dotaz na možnost výměny pozemků za jiné pozemy, které jsou vhodné pro
výstavbu
Starostka – odpověděla na místě
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro, 3 se zdrželi
Usnesení č. 106/2012 :
ZaM schválilo záměr prodeje pozemků:
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3.2. Záměr směny pozemků p.p.č. 1420/1 a 1449/4 v k.ú. Bnš
Z důvodu úpravy majetkoprávních vztahů, které se týkají nově opravené cesty „k Bottari“, a
na základě přijaté žádosti od pana J. S., Benešov nad Ploučnicí, předkládáme Zastupitelstvu
města Benešova nad Ploučnicí návrh na schválení záměru převodu pozemků. Převod
pozemků bude proveden podpisem směnné smlouvy, přičemž rozdíl ve výměře, který

vznikne, bude finančně vyrovnán.
Jedná se o následující pozemky:
Pozemek
výměra
1420/1
96 m2
1449/4
4 m2
Celkem výměra
100 m2
155/18
8 m2
Celkem
8 m2

k.ú.
Benešov n. Pl.
Benešov n. Pl.
Benešov n. Pl.

vlastnictví
město Benešov n. Pl.
město Benešov n. Pl.
J. S.

92 m2
Rozdíl ve výměře
RaM doporučuje ZaM schválit záměr směny pozemků p.p.č.1420/1 - 96 m2 a 1449/4 – 4m2
v k.ú. Benešov n. Pl.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 107/2012 :
ZaM schválilo záměr směny pozemků p.p.č.1420/1 - 96 m2 a 1449/4 – 4m2 v k.ú. Benešov
n. Pl.
3.3. Koupě pozemků od pana Š.
Předkládáme návrh na schválení koupě pozemků, kupní ceny a kupní smlouvy.
Prodávající: D. Š., Benešov nad Ploučnicí
Pozemky: v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ostatní plocha)
p.p.č. 155/10 část „a“ o výměře
1 m2
p.p.č. 155/9 část „b“ o výměře
9 m2
p.p.č. 155/5 část „d + e“ o výměře 2 m2
p.p.č. 155/12 část „c“ o výměře
241 m2
Kupní cena ve výši
37 950,-- Kč
Pozemek město Benešov nad Ploučnicí kupuje z důvodu úpravy majetkoprávních vztahů po
dokončené stavbě „silnice k Bottari“.
RaM doporučuje ZaM schválit koupi pozemků p.p.č. 155/10 část „a“ o výměře1 m2; p.p.č.
155/9 část „b“ o výměře 9 m2; p.p.č. 155/5 část „d + e“ o výměře 2 m2; p.p.č. 155/12 část „c“
o výměře 241 m2 za cenu 37 950,- Kč.
Paní Kulíková – vznesla dotaz, zda město vědělo před stavbou silnice, že bude muset kupovat
a prodávat pozemky
Paní Vyhnálková – odpověděla na místě
Pan Lekner – doporučuje, aby se majetkoprávní vztahy řešily předem
Paní Vyhnálková – se všemi účastníky to bylo předem domluveno
Pan Ušák – dotazuje se na to, co by se dělo, kdyby to ZaM dnes neschválilo
Starostka – město by mohlo mít problém s dotací, která na to byla
- předem domluveno to být muselo, město má podepsané souhlasy,které byly součástí
dotace, kterou by bez toho město neobdrželo
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 108/2012 :
ZaM schválilo koupi pozemků p.p.č. 155/10 část „a“ o výměře1 m2; p.p.č. 155/9 část „b“ o
výměře 9 m2; p.p.č. 155/5 část „d + e“ o výměře 2 m2; p.p.č. 155/12 část „c“ o výměře 241
m2 za cenu 37 950,- Kč.

3.4. Koupě pozemku p.p.č. 148/3 v k.ú. Bnš
Předkládáme návrh na schválení koupě pozemku, ceny a smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Prodávající: M. R., Benešov nad Benešov nad Ploučnicí.
Pozemek: p.p.č. 148/3 o výměře 53 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Kupní cena ve výši 4 770,- Kč.
Pozemek město Benešov nad Ploučnicí kupuje z důvodu úpravy majetkoprávních vztahů po
dokončené stavbě „silnice k Bottari“.
RaM doporučuje ZaM schválit koupi pozemku p.p.č. 148/3 o výměře 53 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí za cenu 4 770 Kč
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro, 2 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 109/2012 :
ZaM schválilo koupi pozemku p.p.č. 148/3 o výměře 53 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí za
cenu 4 770 Kč.
3.5. Darovací smlouva o převodu p.p.č. 510 v k.ú. Bnš
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na schválení bezúplatného
převodu a schválení darovací smlouvy na převod pozemku p.p.č. 510 o výměře 66 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem do
vlastnictví města Benešova nad Ploučnicí. Záměr byl vyvěšen na úřední desce MěÚ od
3.10.2012 do 19.10.2012.
RaM doporučuje ZaM schválit darovací smlouvu o převodu p.p.č. 510 o výměře 66 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem do
vlastnictví města Benešova nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 110/2012 :
ZaM schválilo darovací smlouvu o převodu p.p.č. 510 o výměře 66 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem do vlastnictví města
Benešova nad Ploučnicí.
3.6. Prodej pozemku p.p.č. 854/5 v k.ú. Bnš
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na schválení prodeje, ceny a
kupní smlouvy. Předmětem prodeje je pozemek p.p.č. 854/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí.
Kupující:
V. G., Benešov nad Ploučnicí
Cena za pozemek:
1 190,-- Kč
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 10. 9. 2012 do 26. 9. 2012. K výše uvedenému
pozemku není přístupová cesta a jediný možný uživatel pozemku je žadatel o koupi, proto
doporučujeme prodej schválit.
RaM doporučuje ZaM schválit prodej pozemku p.p.č. 854/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí V. G., Benešov nad Ploučnicí za cenu 1 190 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 111/2012 :
ZaM schválilo prodej pozemku p.p.č. 854/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
V. G.,Benešov nad Ploučnicí za cenu 1 190 Kč.

4. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
4.1. Rezignace pana Kloučka na členství v KV
Usnesení č. 112/2012 :
ZaM bere na vědomí rezignaci p. Kloučka na členství v kontrolním výboru.
Starostka – předseda KV navrhl na RaM jako nového člena pana Běhala, který souhlasí
Pan Ušák – udivuje se nad návrhem pana Heniga, nechce se mu věřit tomu, že pan Henig
navrhl pana Běhala, když na schůzi KV bylo domluveno něco jiného
Pan Klouček – tento návrh pan Henig na schůzi KV neprojednával
Pan Lekner – dotázal se pana Kloučka na důvod jeho rezignace
Pan Klouček – odpověděl na místě
Pan Ušák – navrhuje veřejnou volbu a jako nového člena KV navrhuje pana Radka Práška
Starostka – nechala hlasovat o návrhu pana Ušáka
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro, 4 se zdrželi
Usnesení č. 113/2012 :
ZaM zvolilo členem KV pana Radka Práška.
4.2. Program regenerace MPZ
Program regenerace městské památkové zóny, zpracovatel PhDr. Zdeněk Henig. Jedná se o
aktualizaci programu, jenž slouží k přípravě a realizaci městského programu regenerace
památkové zóny.
RaM doporučuje ZaM schválit aktualizovaný program regenerace MPZ pod názvem
Souhrnné zpracování kulturních památek města Benešova nad Ploučnicí a metodika
k přípravě, zpracování a realizaci městského programu regenerace historického jádra a
památkové zóny 2012.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro, 3 se zdrželi
Usnesení č. 114/2012 :
ZaM schválilo aktualizovaný program regenerace MPZ pod názvem Souhrnné zpracování
kulturních památek města Benešova nad Ploučnicí a metodika k přípravě, zpracování a
realizaci městského programu regenerace historického jádra a památkové zóny 2012.

4.3. OZV O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Na pracovním jednání upravená vyhláška O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností, změna v čase, kdy jsou činnosti regulovány na dobu 6 – 10 hod. a 18 – 22 hod o
nedělích a státem uznaných svátcích.
RaM doporučuje ZaM schválit upravenou OZV O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností, hlučné činnosti jsou regulovány na dobu 6.00 – 10.00 hod. a 18.00 – 22.00 hod. o
nedělích a státem uznaných svátcích, noční klid je stanoven na dobu 22.00 – 6.00 hod.
Pan Ušák – je proti jakékoliv regulaci v tomto smyslu
Pan Klouček – přiklání se k této OZV a podpoří ji
Pan Lekner – v OZV nejsou řešeny žádné výjimky např. pro kulturní akce – dotazuje se na to
zda bude možnost výjimky a kdo o výjimce bude rozhodovat
Starostka – ZaM schvaluje tuto OZV, tudíž o výjimce by mělo rozhodovat ZaM

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 7 pro, 4 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 115/2012
ZaM neschválilo upravenou OZV O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností,
hlučné činnosti jsou regulovány na dobu 6.00 – 10.00 hod. a 18.00 – 22.00 hod. o nedělích a
státem uznaných svátcích, noční klid je stanoven na dobu 22.00 – 6.00 hod.

4.4. OZV Požární řád města
Na pracovním jednání prodiskutovaná vyhláška – Požární řád obce, je zákonnou povinností
obce mít tuto vyhlášku, která stanovuje postupy při ochraně obyvatelstva při požárech.
RaM doporučuje ZaM schválit OZV Požární řád města Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 116/2012 :
ZaM schválilo OZV č.3/2012 Požární řád města Benešov nad Ploučnicí.

4.5. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů
Na pracovním jednání prodiskutovaná OZV o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek projednán a doporučen finančním výborem.
RaM doporučuje ZaM schválit OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje OZV
č. 4/2011
Pan Ušák – navrhuje nechat poplatek, tak jak je nyní – nepodpoří zvýšení
Pan Lekner – zveřejnit v BN veškeré informace o odpadech ( ceny, možnosti platby, atd. )
- dotazuje se pana Vrabce zda s firmou nejednal o možnostech úspor –dotazuje se
na změnu systému odvozu odpadu na hmotnost ( nyní město platí za počet popelnic )
Pan Vrabec – problém je v tom, že ve svozovém autě by někdo od města musel být, aby
nedošlo k tomu, že se bude platit za někoho cizího
- s firmou nebylo o možných úsporách jednáno, úspory navrhuje v počtu nádobách
Pan Klouček – měsíční poplatek by byl o 15 až 20 korun vyšší
- je potřeba udělat pořádek v neplatičích
Starostka – město také získává peníze za třídění odpadu, ale v Benešově se objevil člověk –
chovatel, který exkrementy vyhazuje do nádob na sklo nebo u nádob na tříděný odpad vznikají
černé skládky
Pan Dračka – nepovažuje za šťastný návrh řešit zvýšení přes daně
- jelikož výběrová komise bude zasedat 19.11., tak navrhuje odložit tento bod na
příští jednání ZaM
Pan Lekner – žádá RaM o zvážení úpravy poplatku za odevzdávání odpadu ve sběrném dvoře
Starostka – odpověděla na místě
– nechala hlasovat o návrhu pana Dračky
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 117/2012 :
ZaM schválilo odložení projednání OZV o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na příští jednání
ZaM.

4.6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/2011
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/2011, kterým se mění předmět díla dle změnového listu,
schváleného projektantem i poskytovatelem dotace (vícepráce a méněpráce, jež vyvstaly při
realizaci díla) a snižuje se cena díla o částku 16 260,- Kč. Záležitost byla projednána na
pracovním jednání ZaM.
RaM doporučuje ZaM schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/2011, kterým se mění
předmět díla dle změnového listu, schváleného projektantem i poskytovatelem dotace
(vícepráce a méněpráce, jež vyvstaly při realizaci díla) a snižuje se cena díla o částku 16 260,Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro, 2 se zdrželi
Usnesení č. 118/2012 :
ZaM schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08/2011, kterým se mění předmět díla dle
změnového listu, schváleného projektantem i poskytovatelem dotace (vícepráce a méněpráce,
jež vyvstaly při realizaci díla) a snižuje se cena díla o částku 16 260,- Kč.

4.7. Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 6 – dotace KÚ na financování voleb do zastupitelstev krajů a volby
prezidenta, použití rezervy na financování první platby za rekonstrukci mostu na Sokolský
vrch.
RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové opatření č. 6.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 119/2012 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 6.

4.8. Rezignace pana Ušáka na členství v komisi pro výběr. řízení
Rezignace p. Ušáka na členství v komisi pro výběrová řízení pro časovou zaneprázdněnost,
navrhuje p. Myšíkovou
p. Klouček – obává se toho, že paní Myšíková bude také často časově zaneprázdněná
Starostka – nechala hlasovat o návrhu pana Ušáka
Usnesení č. 120/2012 :
ZaM bere na vědomí rezignaci p. Ušáka na členství v komisi pro výběrová řízení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro, 2 se zdrželi
Usnesení č. 121/2012 :
ZaM zvolilo Zděnku Myšíkovou členkou komise pro výběrová řízení.
Starostka – navrhuje dát ukládající úkol odboru HS, aby připravil zprávu o průběhu
kulturních akcí v roce 2012 + výhled na příští rok

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 122/2012 :
ZaM ukládá vedoucí HS odboru připravit zprávu o průběhu kulturních akcí v roce 2012 a
výhled na příští rok a návštěvnost kina.

5. DISKUSE
Pan Lekner - žádá o přítomnost ředitele SLM na příštím jednání ZaM ( budou se projednávat
odpady ) a žádá RaM, aby zvážila učást ředitele SLM na všech jednání ZaM
Starostka – odpověděla na místě
Paní Kulíková – domnívá se, že pan Neliba by měl být spíše na pracovním jednání ZaM, na
kterém se OZV o odpadech bude projednávat
Pan Dračka – připomíná, že v Benešově proběhne dne 12.12.2012 od 18:00 hodin na náměstí
celostátní akce ,,ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY´´ a vystoupí i KLUBÍČKO
Pan Ušák – poděkoval paní starostce za povedenou vernisáž
- dotazuje se na datum rozsvícení vánočního stromu
- byl osloven panem Sykorou ohledně snižování nákladů – rád by se sešel a tuto
nabídku projednal
Starostka – rozsvícení vánočního stromu proběhne 30.11.2012
Pan Homola – dotaz na práce v ulici Boženy Němcové – protipovodňová zeď
- dotaz na chybějící odpadkové koše ve městě (např. na náměstí u zámku)
Pan Šohaj – odpověděl na místě
Starostka – odpadkové koše zjistí a odpoví
V čase 18:40 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku a požádala návrhovou komisi o
přípravu návrhu na usnesení z dnešního jednání ZaM.

6. NÁVRH USNESENÍ A ZÁVĚR
Po přestávce požádala starostka zastupitele o návrh termínu konání pracovního jednání ZaM.
Pracovní jednání ZaM se bude konat 12. 12. 2012 od 16:00 hodin ve velké zasedací
místnosti na MěÚ.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 123/2012 :
ZaM schválilo návrh usnesení z jednání ZaM dne 14. 11. 2012.

Ověřovatelé zápisu :
Jiří Zelený……………………………………………..
Radek Lekner….………………………………………

Zapisovatelka :

Andrea Hodačová …………………………………….

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

