ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 9. 5. 2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr. Petra Tojmarová
Za MěÚ : Ing. Hana Karlíčková – ved. odb. VŽP, pan Zdeněk Přivřel, BBA – tajemník MěÚ,
Pavla Gerhardová – zapisovatelka

Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2019-3/9-5-2019

Starosta představil přítomným program dnešního jednání:
Navržený program:
1. Zahájení, návrhová komise
2. Projednání financování územního plánu města
3. Závěr
Starosta nechal hlasovat o navrženém programu.
Usnesení č. 32/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Zasedání zahájil a řídil starosta města pan Pavel Urx. Zasedání bylo řádně svoláno a
informace o jeho konání visela rovněž na úřední desce, vývěsních plochách a na webu.
Zasedání se bude řídit dle platného jednacího řádu a navrženým programem.
Starosta přivítal přítomné a nechal hlasovat o složení návrhové komise a programu.
Starosta určil zapisovatelkou jednání paní Pavlu Gerhardovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Filipa Ušáka a MUDr. Jiřího Slavíka.

Usnesení č. 33/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Filipa Ušáka a MUDr.
Jiřího Slavíka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: Petr Jansa, Radek Provazník a Martin
Verner.
Usnesení č. 34/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: Petr Jansa,
Radek Provazník, Martin Verner.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

2. PROJEDNÁNÍ FINANCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA
Stanovisko odboru:
Předkládáme ZaM aktuální informace o průběhu realizace nového Územního plánu Benešov
nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
-

Na jaře tohoto roku došlo na MMR ČR k přesunům a ke změnám v kompetencích a
změnil se výklad pravidel pro poskytování dotace z programu „Podpora územně
plánovacích činností obcí“. Tato změna je pro nás příznivá. Ministerstvo nám
prodloužilo termíny původní žádosti o dotaci a máme opět šanci ji obdržet v plné výši
400 tis. Kč.

-

V důsledku toho je nutné revokovat usnesení ZaM č. 5/2019 z 6. 2. 2019 a odstoupit
od nové žádosti o dotaci.

Návrh na usnesení:
ZaM revokuje usnesení 5/2019 ze dne 6. 2. 2019.

p. Karlíčková – přednesla informace týkající se průběhu realizace nového ÚP
p. Ušák – způsob projevu je poměrně konstruktivní – na co naráží – v lednu, nebo v únoru,
když se projednával tento materiál prvně, tak v podstatě celé to vyznění, které z toho mělo
vzejít – ať už to pozvání p. Jančové, předložení papíru až na stůl, aby si ho nemohli přečíst,
ten dotaz p. MUDr. Slavíka i glosa, že pro to p. Ušák nic neudělal, ve své podstatě i komentář
p. Kulíkové na minulém ZaM, před týdnem, že bývalý p. starosta pro ÚP nic neudělal – tak
v tomto smyslu ty věci jsou trošičku jinak – chtěl se zeptat, kolikrát od té doby, kdy je p. Urx
pověřeným zastupitelem (22.11.), kolikrát to přímo řešili na ministerstvu, ten ÚP ?

Starosta – na ministerstvu to řešili několikrát, telefonicky, nebyli tam osobně – několikrát to
řešili osobně s pořizovatelem v DC a neustále jsou v telefonickém kontaktu s p. Jančovou
p. Ušák – každopádně, jak říká – ta realita je poměrně složitá – složitá v tom, že třeba p.
Jančová v minulém volebním období byla téměř 2 roky na nemocenské, takže samozřejmě, ta
komunikace s Mgm DC nebyla úplně jednoduchá a nicméně, tak jako s kolegou Práškem byli
proti tomu, aby se stahovala ta lednová žádost, tak samozřejmě podpoříme to, aby se stáhla
tato – v tom smyslu, že chceme, aby ta původní dotace běžela – takže to podpoří
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 35/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí revokuje usnesení 5/2019 ze dne 6. 2. 2019.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

3. ZÁVĚR
V čase 17:07 ukončil starosta jednání ZaM.

Ověřovatelé zápisu :

Filip Ušák.………………………………………

MUDr. Jiří Slavík………………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………

…………………………………………
Pavel Urx
starosta města

