ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 24. 2. 2021 od 17:00 hodin v městském kině

Přítomni: dle prezenční listiny
Za MěÚ : Bc. Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Ing. Petr Strnad – ved. odb. MIŽP, Pavla
Gerhardová – zapisovatelka, Jan Svatoš – velitel MěP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb.
HS,

Audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/zastupitelstvo-mesta/zastupitelstvo-mesta-2021/zasedanizastupitelstva-2422021

Zasedání zahájil a řídil starosta města pan Pavel Urx, přivítal přítomné. 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 představil přítomným program dnešního jednání:
Navržený program:
1. Zahájení, návrhová komise
2. Kontrola usnesení z minulých jednání ZaM
3. Rozpočet na rok 2021
4. Zpráva kontrolního a finančního výboru
5. Organizační záležitosti
6. Diskuse
7. Závěr
Starosta nechal hlasovat o navrženém programu
Usnesení č. 6/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

1. ZAHÁJENÍ, NÁVRHOVÁ KOMISE

Starosta určil zapisovatelkou jednání slečnu Pavlu Gerhardovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňku Černou a pana Filipa Ušáka.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 7/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňku Černou a pana
Filipa Ušáka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: pan Stanislav Zdobinský, Bc. Radek
Prášek a pan Martin Verner.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 8/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: pan Stanislav
Zdobinský, Bc. Radek Prášek a pan Martin Verner.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

2. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ ZaM
Ke kontrole nejsou žádná ukládající usnesení.

p. Kačer – upozorňuje, že část, nebo celé zastupitelstvo bude nahráváno na kameru a pokud
to unese síť, bude streamováno na sociální sítě
p. Sluková – chtěla by poprosit, aby jí nenatáčeli

3. ROZPOČET NA ROK 2021

Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu k projednání a ke schválení rozpočet na rok 2021.
Návrh byl projednán na pracovním zasedání zastupitelstva města dne 21. 1. a 1. 2. 2021.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je vyhrazena pravomoc projednání a schvalování rozpočtu. Rozpočet je
zpracován v souladu s platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Město Benešov nad Ploučnicí se v současné době řídí pravidly rozpočtového provizoria.

1.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2021:
objem příjmů celkem
objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, transfery
objem výdajů celkem
objem běžných výdajů v součtu za jednotlivé kapitoly
objem kapitálových výdajů celkem
objem kapitálových výdajů v součtu za jednotlivé kapitoly
objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím
financování celkem

2.
Rozpočtové změny
Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která jsou schvalována:
▪ Zastupitelstvem města u změny závazných ukazatelů a hrozí-li schodek rozpočtového
hospodaření
▪ Radou města u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu
▪ Radou města u změn v rozpočtech příspěvkových organizací
▪ Radou města změna rozpočtu v souvislosti s daní z příjmu právnických osob za město
Benešov nad Ploučnicí.
▪ Ostatní případy, kdy dochází ke změně rozpisu rozpočtu a které nespadají do kompetence
zastupitelstva města či rady města, schvaluje vedoucí finančního odboru.
p. Sluková – přednesla informace k rozpočtu na rok 2021
p. Prášek – všiml si snížené položky ve výdajové stránce na MěP asi o 350 tis. Kč oproti
plánu a je to i nižší částka plánovaná, než v loňském roce – dotazuje se, kde plánují šetřit u
MěP
Starosta – na celkových výdajích, v minulém roce tam bylo auto (třeba tato částka tam může
být zohledněna) – asistenti prevence kriminality, tam je částka snížená (podali žádost na
asistenty prevence kriminality na MV, pokud uspějeme, tak by tam teoreticky mohla přibýt
částka ve výši 700 tis. Kč
p. Prášek – ti preventisté tam jsou samostatná položka, plánovali navýšení toho rozpočtu pro
MěP pro letošní rok oproti loňskému roku – když se vloni kupoval automobil, plánovali beztak
víc – kde tedy budou šetřit ?
p. Sluková – všeobecně u každé organizace, u každé kapitoly snižovali rozpočet s tím, že se
musí šetřit všeobecně všude a na všem
p. Ušák – dotazuje se na příjmovou stránku, jestli počítáme už s tou zvýšenou procentuální
sazbou rozpočtového určení daní tak, jak byly schváleny ty kompenzace – tzn. že to odpovídá
té nejaktuálnější legislativě k dnešnímu dni
p. Sluková – ano, je to na základě změny v daňových zákonech – bylo to vydané ve sbírce
zákonů 31.12.2020
p. Prášek – proč by měl někdo šetřit více a někdo méně – proč např. MSK má mnohem vyší

snížení toho rozpočtu oproti požadavku, než např. jiné příspěvkové organizace ?
p. Jansa – na MSK se domluvili, původně ta částka, kterou dostávali zprvu byla 939 tis. Kč,
pak se navýšila o 30 tis. Kč, když chlapi postoupili do 1. A třídy – v 1.A třídě už nehrajou,
takže těch 30 tis. Kč odebrali a z toho se teprve dělalo nějaké ponížení
p. Sluková – je to malá částka, ale máme v rozpočtu v rezervě 2 266 000,- Kč, které můžeme
postupně, třeba rozpočtovými změnami – pokud MSK nevyjde a budou potřebovat nějakou
částku – můžeme jim přispět
Starosta – to se samozřejmě netýká jen MSK, ale i jakéhokoli jiného subjektu nebo odboru
p. Prášek – jak říkal starosta, je potřeba šetřit u všech – tak proč nešetřit v organizaci, která
je teďka téměř uspaná ?
p. Kulíková – zajímalo by jí, kde si p. Prášek přečetl, že střediska volného času v republice
mají uspanou činnost
p. Prášek – pouze se domnívá – když se dotazoval, zda-li dnes bude přednesena zpráva
ředitelů p.o. o činnosti, kterou na prosincovém jednání starosta okomentoval, ten požadavek,
že to není problém – tak se chtěl zeptat, jestli to tedy mají připravené a jestli je p. Kulíková
schopna informovat o tom, jak teda fungují v době toho omezení covidového, v době toho
nařízení vlády – má to p. Kulíková připravené ?
Starosta – dohodli se s řediteli p.o., že zpráva bude předložena po roční uzávěrce, která je
v březnu tak, aby byla kompletní, včetně ekonomických záležitostí
p. Ušák – v čem jsou možné, v současné době těch omezení, která jsou, ty potenciální úspory ?
– kolik procent se protopí v CDM ve vztahu k době před covidem ? Kolik procent finančních
prostředků utratí MSK v situaci, kdy amatérští sportovci nemůžou trénovat nebo se scházet,
provozovat ty sportovní činnosti ? Kolik procent se protopí v tomto baráku městského kina,
kdy kromě zastupitelstev by se v podstatě nic nemělo konat ?
Starosta – rozpočet města je především tvořen s ohledem na to, jakým způsobem bude
fungovat město, nebo mělo by fungovat v době normálního stavu – samozřejmě pokud je
vyhlášen nouzový stav, krizový a opatření, která s tím souvisí, tak to čerpání je jiné a
samozřejmě nižší – takže se tady neprotopí, nepořádají se tady akce, nemusí se tady uklízet –
nevíme, jak dlouho bude situace trvat, jak dlouho bude celkový stav takový, jaký je – pokud
bude trvat dále, tak se samozřejmě bude šetřit více – to se týká všech organizací, jak CDM,
tak školy, tak města a všech odborů, takže se to týká i sportovců – pokud budou mít možnosti
sportovat, tak sportovat budou – nicméně opravovat zařízení se musí a s tím počítáme
v rozpočtu města tak, jak byl navržen
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Usnesení č. 9/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok
2021, a to:
• Celkové příjmy
75 780 100,00 Kč
• Celkové výdaje
88 932 168,00 Kč
Rozdíl
- 13 152 068,00 Kč
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.

Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík ) 3 se zdrželi ( p. Prášek, p.
Ušák, p. Kačer )
Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení
Usnesení č. 10/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočet na rok 2021 dle předloženého návrhu jako
schodkový, s tím že schodek bude uhrazen přebytkem finančních prostředků z roku 2020 ve
výši 9 340 940,00 Kč, dále čerpáním investičního úvěrového rámce.

Rozdíl

Přijmy

Výdaje

13 152 068,00

Zůstatek na účtech

14 541 240,00

Zůstatek na Fondu pro rozvoj bydlení

800 000,00

Splátky úvěrů

4 200 000,00

Účet cizích prostředků (PDP, kotle splátky)

135 500,00

Sociální fond

64 800,00

Disponibilní zůstatek na účtech

9 340 940,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

13 152 068,00

Čerpání investičního úvěrového rámce

3 061 128,00

Investiční půjčka pro občany ze SFŽP (kotle)

750 000,00

Celkem

-

Investiční úvěrový rámec

22 044 211,00

Financování

35 196 279,00

Rozdíl financování mínus celkem

-

13 152 068,00

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík ) 1 proti ( p. Prášek ) 2 se zdrželi
( p. Ušák, p. Kačer )

Starosta nechal hlasovat o třetím návrhu usnesení
Usnesení č. 11/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Benešova nad
Ploučnicí na rok 2021 dle návrhu.
Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

objem příjmů celkem
objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy,
transfery
objem výdajů celkem
objem běžných výdajů v součtu za jednotlivé paragrafy (odvětvové třídění)
objem kapitálových výdajů celkem
objem kapitálových výdajů v součtu za jednotlivé paragrafy (odvětvové třídění)
objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím
objem transferů pro spolky, neziskové organizace
objem programové dotace
financování celkem.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík ) 3 se zdrželi ( p. Prášek, p.
Ušák, p. Kačer )
Starosta nechal hlasovat o čtvrtém návrhu usnesení
Usnesení č. 12/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje ujednání k provádění rozpočtových opatření, která
jsou schvalována:
•
•
•
•
•

Zastupitelstvem města u změny závazných ukazatelů a hrozí-li schodek rozpočtového
hospodaření
Radou města u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu
Radou města u změn v rozpočtech příspěvkových organizací
Radou města změna rozpočtu v souvislosti s daní z příjmu právnických osob za město
Benešov nad Ploučnicí.
Ostatní případy, kdy dochází ke změně rozpisu rozpočtu a které nespadají do
kompetence zastupitelstva města či rady města, schvaluje vedoucí finančního odboru.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík ) 3 se zdrželi ( p. Prášek, p.
Ušák, p. Kačer )
Starosta nechal hlasovat o pátém návrhu usnesení

Usnesení č. 13/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2021.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík ) 3 se zdrželi ( p. Prášek, p.
Ušák, p. Kačer )
Starosta nechal hlasovat o šestém návrhu usnesení
Usnesení č. 14/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozpis konsolidace příjmů a výdajů na
rok 2021.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík ) 3 se zdrželi ( p. Prášek, p.
Ušák, p. Kačer )
Starosta nechal hlasovat o sedmém návrhu usnesení
Usnesení č. 15/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje, že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění
rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík ) 3 se zdrželi ( p. Prášek, p.
Ušák, p. Kačer )
Starosta nechal hlasovat o osmém návrhu usnesení
Usnesení č. 16/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí, že při sestavování, projednávání a schválení
rozpočtu na rok 2021 byla současně provedena předběžná řídící finanční kontrola.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík, p. Ušák, p. Prášek ) 1 se zdržel
( p. Kačer )

4. ZPRÁVA KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU
4.1. Zpráva kontrolního výboru
Z důvodů nemoci a opatření COVID 19 se kontrolní výbor nesešel, členové KV byli
telefonicky informováni o odložení pravidelné schůzky. KV nebyl pověřen ZaM žádnými

úkoly. Termín další schůzky KV bude upřesněn a zpráva předložena ZaM.
František Buchta - předseda kontrolního výboru
V Benešově nad Ploučnicí 15. 02. 2021
p. Buchta – přednesl informace ke zprávě kontrolního výboru
p. Ušák – dotazuje se, kdy se jako KV sešli naposledy
p. Buchta – na podzim loňského roku
p. Ušák – KV by mohl a měl kontrolovat i plnění usnesení – na kolik se realizují (jedna
z takových věcí – minule zapomněli schválit tu zprávu od p. Heniga o památkové péči – čekal,
že jí budou probírat dneska, když jí minule neprojednali a je to určitá chyba, která tady
proběhla) – i v době covidu se dá scházet online a dá se pracovat a vypracovávat nějaké
zprávy o činnosti o tom, co dělají, jak často se scházejí atd.
p. Prášek – souhlasí s p. kolegou Ušákem, uvítal by, kdy zpráva KV na dnešním jednání
zastupitelstva měla širší rozsah v tom smyslu, že třeba by tam bylo shrnuto, co tedy za
poslední půlrok bylo všechno zkontrolováno a s jakými výsledky atd.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 17/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík ) 3 se zdrželi ( p. Prášek, p.
Ušák, p. Kačer )

4.2. Zpráva finančního výboru
Termín 17.02.2021
Datum zpracování: 17.02.2021
Finanční výbor města Benešov nad Ploučnicí pracuje ve složení :
Předseda:
Martin Verner
Členové:
Radek Provazník, Bc. Andrea Kulíková, Vratislav Zíval, Jiří Zelený
Přítomni – Martin Verner, Bc. Andrea Kulíková, Radek Provazník
Mobil – Jiří Zelený, Vratislav Zíval
Projednané body:
Rozpočet města na rok 2021.
Radek Provazník přednesl své námitky.
Martin Verner a Bc. Andrea Kulíková jsou pro podpoření rozpočtu.
Radek Provazník je proti podpoření rozpočtu.
Jiří Zelený a Vratislav Zíval po telefonické konzultaci jsou pro

podpoření rozpočtu.
Finanční výbor doporučuje podpoření rozpočtu města na rok 2021.
Inventarizační činnost:
Členové FV provedli inventarizační činnost. Nenašli žádné chyby.
Předseda: Martin Verner
p. Verner – přednesl informace ke zprávě finančního výboru
p. Prášek – je tam uvedeno, že p. kolega Radek Provazník, který tu dnes není a bohužel se ho
nemůžeme zeptat, přednesl jakési námitky a bohužel se v té zprávě nedočteme jaké ty námitky
byly – proč to tam není ?
p. Verner – není to tam z toho důvodu, že si p. Provazník přál, že si je tady přednese osobně,
aby to bylo asi na mikrofonu a bylo to slyšet – jelikož je nemocen, tak bohužel je přednést
nemohl
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 18/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík, p. Ušák ) 2 se zdrželi ( p.
Prášek, p. Kačer )

5. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
5.1. Návrh na doplnění Statutu na obnovu bytových domů v majetku města Benešov nad
Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení návrh na doplnění
Statutu na obnovu bytových domů v majetku města Benešov nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
Výše uvedený Statut byl schválen v zastupitelstvu města dne 16. 12. 2015, us. č. 161.
Na základě Článku V. Závěrečného ustanovení, bod 1 navrhujeme změnit rozsah financování
obnovy nejenom bytových domů v majetku města, ale i nebytových prostor.
p. Sluková – přednesla informace k návrhu na doplnění Statutu na obnovu bytových domů
v majetku města

p. Ušák – svůj názor avizoval už na pracovní schůzce – inicioval vznik tohoto fondu v roce
2015, první jaro, kdy zastával pozici starosty města – význam zřízení toho fondu byl poměrně
jednoduchý – systematizovat finance, které přichází z pronájmu městských bytů a tyto peníze
zpětně reinvestovat do bytového fondu města – navázali na to celou řadu poměrně úspěšných
úvěrů (byly schváleny tehdy napříč celým zastupitelstvem) – u řady nemovitostí opravili
střechy, okna, všechno možné – vnímá to jako velice pozitivní čin, že to v tom roce 2015
udělali, na základě takhle nastaveného fondu se v posledních 5ti letech nainvestovaly desítky
milionů korun do městských nemovitostí – tímto opatřením, touto změnou v podstatě celý tento
fond naprosto rušíme, byť fakticky ne, tak minimálně ten jeho význam – jestliže je to fond
bytový, tak v momentě, kdy to rozšířím o nebytové prostory, tak ve své podstatě to bude pouze
splňovat ty zákonné náležitosti, jak se z toho fondu vyndávají peníze na nejrůznější věci, ale ta
účelovost se naprosto ztrácí – chtěl by před tím varovat, myslí, že to je chybný krok, zvlášť
v situaci, kdy čerpáme ten investiční úvěrový rámec na nejrůznější akce, které se letos ve
městě budou konat – a tak jak byl poměrně tolerantní k rozpočtu, neměl desetiminutové
kritické proslovy, zdržel se a respektuje, že si to takto sestavili – taky by chtěl dost silně
varovat před tímto krokem, protože ho považuje jako velký krok zpátky
Starosta – rozhodnutí bude záležet především na zastupitelstvu města – nemůže dojít
k nějakému vyplýtvání toho fondu – jenom umožňuje v případě potřeby použít tento fond i na
nebytové prostory a samozřejmě primárně je tento fond určen k tomu, k čemu byl zřízen na
samém začátku
p. Kulíková – žádá o 5ti minutovou přestávku k tomuto bodu
V čase 17:41 vyhlásil starosta pětiminutovou přestávku.
p. Kulíková – ráda by, aby v článku 3 (výdaje fondu) byla klauzule: čerpání fondu podléhá
schválení zastupitelstva města, aby tam nebylo odborem majetku a investic
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení p. Kulíkové
Usnesení č. 19/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje návrh na změnu Statutu na obnovu
bytových domů v majetku města Benešov nad Ploučnicí, s tím, že bude rozšířeno jeho použití
k financování jak bytových, tak i nebytových prostor v majetku města. O způsobu využití
fondu rozhodne zastupitelstvo města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík, p. Ušák ) 3 proti ( p. Prášek,
p. Kačer, p. Ušák )

5.2. Žádost o čerpání finančních prostředků ze schváleného Investičního úvěrového rámce na
akci: „Benešov nad Ploučnicí – Stavební úpravy cesty a předprostoru hřbitova – I. etapa“

Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí návrh ve věci čerpání finančních prostředků
ze schváleného Investičního úvěrového rámce na akci: „Benešov nad Ploučnicí – Stavební
úpravy cesty a předprostoru hřbitova – I. etapa“.
Důvodová zpráva:
Usnesením č. 418/20 ze dne 14.10.2020 RaM Benešov nad Ploučnicí rozhodla o
nejvhodnějším uchazeči o zakázku „Benešov nad Ploučnicí – Stavební úpravy cesty a
předprostoru hřbitova – I. etapa“ stavební firmě HANTYCH, s.r.o., Janská 111, 405 02, IČO:
06659969, za cenu 2 358 994,47 Kč, vč. DPH a dále Usnesením č. 419/20 ze dne 14. 10. 2020
pověřila starostu města Benešov nad Ploučnicí Pavla Urxe k podpisu smlouvy o dílo na
uvedenou veřejnou zakázku s nejvhodnějším uchazečem, kterým je stavební firma
HANTYCH, s.r.o., s tím, že smlouva o dílo bude podepsána po zajištění finančních
prostředků.
Zároveň RaM Benešov nad Ploučnicí Usnesením č. 56/21 ze dne 10. 2. 2021 doporučila ZaM
Benešov nad Ploučnicí schválit čerpání finančních prostředků z již schváleného Investičního
úvěrového rámce na akci: „Benešov nad Ploučnicí – Stavební úpravy cesty a předprostoru
hřbitova – I. etapa“ ve výši 2 358 994,47 Kč.
p. Kačer – myslel, že fy Hantych je doba minulá – p. Jansa na podzim říkal, že s firmou jsou
problémy
Starosta – firma odstranila vše, co bylo reklamováno – nemá žádné závazky vůči městu a
nebyl důvod ji vyřadit
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 20/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje čerpání z Investičního úvěrového rámce na akci:
„Benešov nad Ploučnicí – Stavební úpravy cesty a předprostoru hřbitova – I. etapa“ ve výši
2 358 994,47 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

5.3. Schválení aktualizace přílohy k dokumentu: „Strategický plán rozvoje města Benešov nad
Ploučnicí“ – databáze projektů
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí ke schválení návrh aktualizace přílohy k
dokumentu „Strategický plán rozvoje města Benešov nad Ploučnicí“ – Databáze projektů.
Důvodová zpráva:
Databáze projektů, tvořící přílohu Strategického plánu rozvoje města Benešov nad Ploučnicí
(SPRM) je nedílnou součástí tohoto strategického dokumentu. Ukazuje konkrétní projekty,
jejich fáze rozpracovanosti. Spolu se SPRM pak představuje výchozí krok pro jeho realizaci a

databáze projektů tvoří Akční plán, který je samostatnou databází projektových záměrů, která
bude průběžně doplňována a aktualizována.
RaM Benešov nad Ploučnicí Usnesením č. 63/21 ze dne 10. 2. 2021 doporučila ZaM Benešov
nad Ploučnicí schválit aktualizaci přílohy k dokumentu: „Strategický plán rozvoje města
Benešov nad Ploučnicí“ – databáze projektů.
p. Daniel – přednesl dotazy týkající se databáze projektů
Starosta – odpověděl na místě
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 21/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje aktualizaci přílohy k dokumentu „Strategický plán
rozvoje města Benešov nad Ploučnicí“ – Databáze projektů.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Kačer, p.
Černá, p. Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík, p. Prášek ) 1 se
zdržel ( p. Ušák )

5.4. Změna v územním plánu města Benešov nad Ploučnicí, pozemek st.p.č. 767 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí – p. Miroslav Šoltys
Stanovisko odboru:
Odbor správy majetku, investic a životního prostředí MěÚ Benešov nad Ploučnicí žádá ZaM
o schválení změny v Územním plánu města Benešov nad Ploučnicí, kterou dne 10. 2. 2021
podal pan Miroslav Šoltys.
Důvodová zpráva:
Pozemek st.p.č. 767 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí je v platném Územním
plánu města Benešov nad Ploučnicí veden ve stávajícím stavu jako Plocha komerčního
využívání. (KV), která využívání staveb na pozemcích pro trvalé bydlení nedovoluje.
Podle návrhu aktualizovaného, dosud neschváleného Územního plánu města Benešov nad
Ploučnicí je uvedený pozemek ve stávajícím stavu veden jako Plocha smíšených aktivit (SA).
Využití pozemků jako ploch SA pro trvalé bydlení je podmínečně přípustné, což znamená že
plochy mohou být využity pro bydlení, nicméně žadatel hodlá objekt na pozemku st.p.č. 767
využívat výhradně k bydlení (vybudování bytových jednotek pro rodinné příslušníky).
Proto se jako budoucí využití ploch jeví výhodnější Plochy smíšené obytné (SO), které
upřednostňují trvalé bydlení.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení

Usnesení č. 22/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje zařazení žádosti pana Miroslava Šoltyse o změnu
Územního plánu města Benešov nad Ploučnicí, týkající se pozemku st.p.č. 767 v katastrálním
území Benešov nad Ploučnicí, z Plochy komerčního využívání (KV) na Plochu smíšenou
obytnou (SO), do návrhu nového Územního plánu Benešov nad Ploučnicí k dalšímu prověření
v procesu jeho projednávání.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

5.5. Změna v územním plánu města Benešov nad Ploučnicí, pozemek p.p.č. 148/1 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí – p. Ilona Sladomelová
Stanovisko odboru:
Odbor správy majetku, investic a životního prostředí MěÚ Benešov nad Ploučnicí žádá ZaM
o schválení změny v Územním plánu města Benešov nad Ploučnicí, kterou dne 17. 2. 2021
podala paní Ilona Sladomelová, Zámecká 48, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
Pozemek p.p.č. 148/1 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí je v platném Územním
plánu města Benešov nad Ploučnicí veden ve stávajícím stavu jako Plocha ostatní veřejné
zeleně (ZU, ZK). V návrhu aktualizovaného, dosud neschváleného Územního plánu města
Benešov nad Ploučnicí je pozemek veden ve stávajícím stavu jako Plocha sídelní zeleně (SZ).
Ani jedno ze stávajících využití předmětného pozemku však jeho využití pro trvalé bydlení
nedovoluje.
Žadatelka má záměr na uvedeném pozemku provést stavbu k trvalému bydlení o výměře 60
m2. Z tohoto důvodu žádá o změnu Územního plánu města Benešov nad Ploučnicí, týkající se
pozemku p.p.č. 148/1 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí na Plochu smíšenou
obytnou (SO), která trvalé bydlení umožňuje bez dalších podmínek či omezení.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 23/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje zařazení žádosti paní Ilony Sladomelové o změnu
Územního plánu města Benešov nad Ploučnicí, týkající se pozemku p.p.č. 148/1
v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí, z Plochy sídelní zeleně (SZ) na Plochu
smíšenou obytnou (SO), do návrhu nového Územního plánu Benešov nad Ploučnicí k dalšímu
prověření v procesu jeho projednávání.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

5.6. Program pro poskytování návratné finanční výpomoci k předfinancování výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva – „Bezúročné půjčky“

Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí návrh Programu pro poskytování návratné
finanční výpomoci k přefinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, dále jen „Bezúročné půjčky“.
Důvodová zpráva:
Na základě zveřejněné Výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech od
Státního fondu životního prostředí ČR, jmenovala Rada města Benešov nad Ploučnicí dne
13.5.2019, pod usnesením č. 214/2019 zaměstnankyni Městského úřadu Benešov nad
Ploučnicí paní Kamilu Zárubovu kotlíkovým specialistou. Od té doby byli občané průběžně
informováni o možnosti zažádat o dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy
na Krajském úřadě Ústeckého kraje a současně o možnosti zapsat se jako zájemce o
poskytnutí „Bezúročné půjčky“ na předfinancování výměny. Informování probíhalo
prostřednictvím Benešovských novin a webových stránek města.
Získání dotace na výměnu nevyhovujících kotlů, dále jen „Kotlíkové dotace“, od Krajského
úřadu Ústeckého kraje je podmínkou pro možnost čerpání bezúročné půjčky, dle výše
zmíněné výzvy. Město Benešov nad Ploučnicí prostřednictvím kotlíkového specialisty
požádalo o předběžnou alokaci finančních prostředků pro zájemce o poskytnutí bezúročné
půjčky ve výši 1 100 000,- Kč. V prvním kole vyhlášení programu bylo vyčerpáno 350 000,Kč. Podmínkou pro poskytování bezúročné finanční výpomoci je schválení tohoto programu a
současně žádosti o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci z rozpočtu města. Žádost
společně s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje“ budou
zájemci podávat na odbor správy majetku, investic a životního prostředí, paní Kamile
Zárubové, která je zpracuje a po jejich schválení (Zastupitelstvem města) připraví smlouvu o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu „Bezúročné půjčky“, jejíž přílohou bude i
splátkový kalendář.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 24/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje Program pro poskytování návratné finanční
výpomoci k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva, dále jen
„Bezúročné půjčky“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

5.7. Podání žádosti o dotaci „Pumptrack a skatepark v Benešově nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí návrh na schválení podání žádosti o
dotaci do výzvy č. 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, Program č.
16252 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na akci: Pumptrack a skatepark
v Benešově nad Ploučnicí“.

Důvodová zpráva:
Rada města Benešov nad Ploučnicí schválila doporučení ZaM podat žádost o dotaci dne
27.1.2021 pod. č. usn. 40/21.
Předmětem žádost je Pumptracková dráha, skatepark a oplocení celého areálu na pozemku
p.č. 695/10 v k.ú. Ovesná.
p. Karlíčková – dotazuje se, kolik procent činí dotace
Starosta – 70 %
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 25/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo podání žádosti o dotaci do výzvy č. 12/2020
Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, Program č. 16252 Regionální sportovní
infrastruktura 2020-2024 na akci: Pumptrack a skatepark v Benešov nad Ploučnicí“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

5.8. Podání žádosti o dotaci na akci “Stavební úpravy budovy městského úřadu Benešov nad
Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj, 117D8220 – Podpora obcí s 3001-10 000, DT 117D8220ERekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci: Stavební úpravy budovy městského úřadu
Benešov nad Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
Rada města Benešov nad Ploučnicí doporučila ZaM podání žádosti o dotaci dne 27.1.2021
pod č. usn. 39/21.
Předmětem žádosti jsou stavební úpravy objektu městského úřadu, které spočívají ve výměně
oken, výměně rozvodů topení a radiátorů, rekonstrukce sociálních zařízení a chodeb.
p. Ušák – jakou máme představu – co by mělo být výsledkem akce ?
p. Strnad – výměna oken, rekonstrukce toalet a výměna topení a úprava chodeb
p. Ušák – co prvek bezbariérovosti ? – je šance do toho ještě zakomponovat výtah ?
Starosta – nejsou to uznatelné náklady
p. Jansa – bylo to první, co zjišťovali

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení

Usnesení č. 26/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj, 117D8220 – Podpora obcí s 3001-10 000, DT 117D8220E- Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov na akci: Stavební úpravy budovy městského úřadu Benešov nad Ploučnicí“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

5.9. Nabídka k odkoupení pozemku st.p.č. 805 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí, LV 1831
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí nabídku na odkoupení pozemku
st.p.č. 805 o výměře 19 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí, LV 1831 od pana Jiřího Fafláka,
bytem Mšeno nad Nisou, Pobřežní 3899/11. Nabídka je podána z důvodu využití předkupního
práva uvedeného v čl. IV kupní smlouvy ze dne 12.10.2006.
Předkupní právo se týká pouze pozemku, ne stavby garáže, která je jeho součástí.
Důvodová zpráva:
Důvodem podání nabídky na využití předkupního práva je, že pan Faflák má zájem prodat
koupěchtivému nemovité věci uvedené na LV 1831 za cenu ve výši 70 000 Kč.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 27/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí neschválilo využití předkupního práva na nemovitosti zapsané
na LV 1831 na základě podané nabídky od pana Jiřího Fafláka, bytem Mšeno nad Nisou,
Pobřežní 3899/11 za cenu ve výši 70 000 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

5.10. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
Stanovisko odboru:
Předkládáme v příloze výroční zprávu o poskytování informací za rok 2020.
Důvodová zpráva:
V příloze zasíláme, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. g) a § 18, zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím „Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2020“.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 28/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo „Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2020“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

5.11. Zpráva o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme v příloze zprávu o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí za období od minulého
jednání zastupitelstva.
Důvodová zpráva:
V příloze zasíláme zprávu o činnosti jednotlivých odborů MÚ Benešov n.Pl.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 29/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

6. DISKUSE
Celá diskuse je zveřejněna na audiozáznamu na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
p. Prášek – zaznamenal, že byla přemístěna podatelna z přízemí, kde byl bezbariérový
přístup, do prostor, kde byla spořitelna, tam bohužel bezbariérový přístup není – je nějaké
opatření v tomto smyslu ?
Starosta – pokud bude potřeba zajistit bezbariérový přístup, bude umožněno zadním traktem
ze dvora a nebo přes matriku
p. Ušák – zajímá ho záležitost týkající se tajemníka MěÚ – v jaké je fázi ?
Starosta – proběhlo VŘ – výběrová komise doporučila uchazeče ke jmenování a požádali jsme
KÚ ÚK (ředitele KÚ) o souhlas s jmenováním vybraného kandidáta
p. Ušák – kdy požádali p. ředitele a kdy očekávají odpověď ?
Starosta – někdy v minulém týdnu a odpověď očekávají co nejdříve
p. Kačer – dnes nahrával, upozornil na to (což musí) – chtěl by požádat zastupitele (i v této
době, když se vše sype na hlavu), jestli by bylo možné přenášet zastupitelstva online – od
příště to stejně bude přenášet live – dává naposledy možnost si to prohlasovat
p. Jansa – je mu to poslední dobou už jedno, jestli bude nahrávat nebo nebude – stejně to
probíhá – pokud to bude mít v ruce náš kulturní referent a tuto práci odvede, budeme tam
všichni stejným dílem – myslí, že by to bylo korektní
p. Kulíková – pokud se shodnou na tom, že záznam bude, bude se streamovat, tak by to
samozřejmě mělo být v rukách města jako takového – problém s tím nemá
p. Ušák – bere to jako výzvu, když se k tomu radní nevyjádřili negativně – dovolí si dát
hlasovatelný návrh – ZaM schvaluje pořizování audiovizuálního přenosu z jednání
zastupitelstva města – pokud toto usnesení bude, tak p. starosta už dohlédne na to, aby to ten,
kdo to má mít za město na starost, zpracoval

Starosta – toto nepodléhá jednomu usnesení – nýbrž schválení nového jednacího řádu ZaM –
můžeme to zapracovat do jednacího řádu a jednací řád můžeme schválit na příštím jednání
ZaM
p. Ušák – tak se to dá udělat v té komplexnější verzi – když schválíme toto usnesení, tak to
není nic proti ničemu – bude asi systémovější, když to dáme do jednacího řádu – není problém
třeba příště společně připravit nový jednací řád, který to bude obsahovat ale pojďme se teď
k tomu vyjádřit hlasováním
Starosta – stejně tak je potřeba prověřit technické možnosti a technické zajištění – co všechno
to bude obnášet
p. Ušák – navrhuje usnesení ZaM schvaluje záměr pořizovat audiovizuální přenos z jednání
zastupitelstva – dává jako hlasovatelný návrh – pokud by to prošlo, tak na příštím
zastupitelstvu by to mohli se všemi těmi náležitostmi zařadit do jednacího řádu
p. Daniel – zasedání zastupitelstva je věc veřejná, nikdo nahrávání nezakazuje, žádný právní
předpis to nezakazuje a tuto skutečnost nemůže přebít ani nějaké hlasování zastupitelstva, že
si to nepřejí
p. Prášek – jako člen návrhové komise přednesl návrh usnesení p. Ušáka
Starosta nechal hlasovat o zařazení bodu na jednání dnešního zastupitelstva
Usnesení č. 30/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo zařazení bodu Zajišťování přímého přenosu z jednání
zastupitelstva města, na jednání dnešního zastupitelstva.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení p. Ušáka
Usnesení č. 31/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje záměr pořizovat audiovizuální záznam z jednání
zastupitelstva města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Jansa, p. Ušák, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zdobinský, p. Urx, p. Verner, p. Kulíková, p. Prášek, p. Kačer ) 1 proti ( p. Slavík )
1 se zdržel ( p. Zelený )
Starosta – prosí tímto především p. Kačera a kolegy, kteří přišli s tímto návrhem, aby
připravili návrhy na změny jednacího řádu ZaM a navrhli technické řešení, jakým způsobem
bude přenos probíhat
p. Daniel – dotazuje se, proč nejsou u seznamu zastupitelů uvedeny kontakty, aspoň na email?
Starosta – na městském úřadě kdokoli sdělí kontakt na zastupitele – nikdo zatím podobný
požadavek nevznesl – pokud chce někdo ze zastupitelů uvést svůj kontakt (jak telefonický, tak
e-mailový), tak to bude umožněno
p. Prášek – vyslovuje souhlas s tím, aby u jeho jména na webových stránkách města byl
uveden jeho e-mail, kterým disponuje město, jako kontakt na zastupitele města

p. Kačer – děkuje za podporu návrhu ohledně natáčení
p. Vorel – dotazuje se na parkování na náměstí – rok utekl a nic se neděje – přijde mu, že
v tomto městě není vůle k tomu, aby se vyřešilo parkování na náměstí
Starosta – hledali jiné, nové možnosti řešení toho zpoplatnění parkování na náměstí – májí
návrh – ale vzhledem k opatřením proti koronaviru, nebylo vhodné dělat nějaké veřejné
projednání – návrh toho opatření dostali ke konci loňského roku – je v plánu, že obejdou
obyvatele náměstí a budou řešit možnosti – technicky stále hledají nejvhodnější cestu –
osazení parkovacími automaty nepřipadá v úvahu, poslední varianta je mobilní aplikace – pro
obyvatele náměstí a přilehlých domů by se jednalo o možnost rezidentního parkování
p. Karlíčková – aktualizovaná tabulka projektů ve Strategickém plánu města – někdo si s tím
nedal moc práce, ta tabulka je i formálně nedokončená, chybí tam orámování – ty projekty
nejsou seřazené vůbec chronologicky za sebou – něco takového by vůbec nepustila na
veřejnost – je tam řada projektů, u kterých je datum realizace letos – to není vůbec v souladu
s rozpočtem, protože tam jsou projekty, na které peníze jsou vyčleněné – občané vůbec netuší,
co město, si do toho plánu dalo (nebo kolik lidí vymyslelo ten Strategický plán) – toto se jí
nelíbí, strategické plány by měli občané znát, mají na to prostor v BN – souhlasí s tím, že
komunikace s občany je nulová
Starosta – co se týče akcí, taky ty byly zveřejněny v BN jako příloha, anketa probíhala
v loňském roce, na základě které byl aktualizován Strategický plán – na webu to bylo, kdo
sledoval a chtěl se do toho zapojit – dostali odpovědi od občanů, diskutovaly se ty projekty,
řada z nich navazuje na roky minulé, i na věci, na kterých pracovala p. Karlíčková jako
vedoucí odboru – to, že někdo něco vypouští a p. Karlíčková se diví – myslí, že o tom by spolu
mohli polemizovat, kdo co vypouštěl a bylo to špatně připravené, být p. Karlíčkovou, mlčel by
p. Kačer – dotazuje se, kdo obhospodařuje a má na starosti BN ?
Starosta – máme nového kulturního referenta a ten teď pracuje na BN

7. ZÁVĚR
V čase 18:39 ukončil starosta jednání ZaM.

Ověřovatelé zápisu :

Mgr. Zdeňka Černá…………………………………

Filip Ušák……………………………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………

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

