ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 17.6.2015 od 17:00 hodin v městském kině a dne 30.6.2015 od 16:00
hodin v městském kině

Přítomni: dle prezenčních listin / 15 /
Za MěÚ : Bc. Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Ing. Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, Ing. Irena
Zárubová – ved. SÚ, pan Zdeněk Přivřel, BBA – tajemník MěÚ (30.6.2015 omluven), Pavla
Gerhardová – zapisovatelka, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS, Bc. Blanka
Vyhnálková, DiS – pov. vedením odb. SM, Kamila Zárubová – referentka SÚ, Václav
Červenka – velitel MěP, Monika Mansfeldová – referentka FaP odb., Bc. Nikol Šillerová –
asistentka vedení (17.6.2015 omluvena)

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 Karla Vrbického a pana Radka Provazníka.
Usnesení č. 72/2015 :
ZaM schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Karla Vrbického a pana Radka Provazníka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Lekner, p. Ušák, p.
Kulíková, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Mádle, p. Dračka, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Urx ) 1 se zdržel ( p. Vrbický )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: pan Radek Prášek, pan Radek Lekner, pan
Petr Jansa.
Usnesení č. 73/2015 :
ZaM schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: p. Radek Prášek, p. Radek Lekner,
p. Petr Jansa.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )

Starosta představil přítomným program dnešního jednání:
1) Zahájení, návrhová komise
2) Kontrola usnesení z minulých ZaM
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Výsledek hospodaření města za rok 2014
5) Prodej, koupě majetku města
6) Zpráva o činnosti MěÚ a města
7) Zpráva o přípravě Benešovského slunovratu 2015
8) Zpráva o činnosti Benešovské teplárenské společnosti
9) Různé, diskuse
10) Návrh na usnesení, závěr
p. Urx – podává návrh na změnu a doplnění programu:
1) Zahájení, návrhová komise
2) Návrh na změnu jednacího řádu
3) Návrh na odvolání místostarostky a rady města
4) Revokace usnesení č. 81/2014
5) Revokace usnesení č. 82/2014
6) Návrh na funkci místostarosty jako neuvolněné funkce
7) Zvoleni budou 2 místostarostové
8) Volba místostarostů a rady města (volba veřejná)
9) Stanovení měsíční odměny pro neuvolněné místostarosty
Následující program dle předloženého návrhu programu
Starosta – požádal o písemné předložení návrhové komisi a předložení důvodových zpráv
zastupitelům
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
V čase 17:08 vyhlásil starosta patnáctiminutovou přestávku.
p. Urx – stahuje bod 2 (návrh na změnu jednacího řádu)
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
V čase 18:15 vyhlásil starosta patnáctiminutovou přestávku (později prodloužena o dalších 10
minut).
Starosta – podal protinávrh – prohození bodů – zpráva kontrolního výboru jako bod 2
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu
Znění návrhu : Změna v posledním předloženém programu – zpráva kontrolního výboru jako
bod 2.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 7 pro ( p. Tojmarová, p. Mádle, p. Lekner, p. Ušák,
p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek ) 8 proti ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starosta nechal hlasovat o p. Urxem předloženém návrhu usnesení

Usnesení č. 74/2015 :
ZaM schvaluje program zasedání v následujícím znění:
1) Zahájení, návrhová komise
2) Návrh na odvolání místostarostky a volených členů rady města
3) Revokace usnesení č. 81/2014
4) Revokace usnesení č. 82/2014
5) Návrh na funkci místostarosty jako neuvolněné funkce
6) Zvoleni budou 2 místostarostové
7) Volba místostarostů a rady města (volba veřejná)
8) Stanovení měsíční odměny pro neuvolněné místostarosty
Následující program dle předloženého návrhu programu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková ) 7 proti ( p. Tojmarová, p. Mádle, p. Lekner,
p. Ušák, p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek )
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
V čase 20:01 vyhlásil starosta dvacetiminutovou přestávku.
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
V čase 22:24 přerušil starosta jednání zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí.

POKRAČOVÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BENEŠOV
NAD PLOUČNICÍ (30.6.2015)
Pokračování zasedání zahájil a řídil starosta města pan Filip Ušák a přivítal všechny přítomné.
2. NÁVRH NA ODVOLÁNÍ MÍSTOSTAROSTKY A VOLENÝCH ČLENŮ RADY MĚSTA
Starosta – podal návrh na předřazení bodů programu (záležitosti odboru výstavby a
životního prostředí a záležitosti finančního a plánovacího odboru) před bod 2
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Znění návrhu : Předřazení bodů programu (záležitosti odboru výstavby a životního prostředí
a záležitosti finančního a plánovacího odboru) před bod 2.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 7 pro ( p. Tojmarová, p. Mádle, p. Lekner, p. Ušák,
p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek ) 8 proti ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
V čase 17:00 vyhlásil starosta patnáctiminutovou přestávku.
Místostarostka – představila prezentaci o uskutečněných a připravovaných akcích

Starosta – žádá p. Vrbického, aby se stal garantem dohody, která by se mohla v průběhu léta
uskutečnit – aby si zastupitelé v průběhu léta sedli k jednomu stolu za přítomnosti
p. Vrbického, a v září před občany vystoupili s řešením současné situace
(odvolávání místostarostky a členů RaM)
V čase 17:45 vyhlásil starosta patnáctiminutovou přestávku.
p. Vrbický – reaguje na žádost starosty – návrh přednesl svým kolegům a kolegyním –
domnívají se, že jednání již bylo dost a že oddálení tohoto problému stejně nic
nepřinese, proto trvají na pokračovaní zastupitelstva tak, jak byl schválen
program
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
p. Saganová – předložila petici od občanů – p. Kulíková neumí komunikovat a občané
Benešova ji vyzývají, aby rezignovala na svoje funkce
V čase 19:00 vyhlásil starosta desetiminutovou přestávku (později prodloužena o dalších 22
minut).
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
V čase 20:30 vyhlásil starosta patnáctiminutovou přestávku.
p. Urx – oznamuje, že se pokusili se starostou dojednat domluvu a dočasnou fungující radu
města a nějaké složení – podáním ruky tu udělají gentlemanskou dohodu a pokusí se
na dva měsíce vytvořit jakési dočasné vedení města a radu města – s tím, že slíbí, že
na začátku září se sejde zastupitelstvo a přinesou programové prohlášení, příp.
personální změny, tak, jak se dohodnou
Starosta – snažil se hledat všechny možné varianty – s variantou, kterou prosazují (opoziční
zastupitelé) není smířen, nebude pro ni hlasovat
– chce se domluvit na tom, že toto není konečné řešení, že se o tomto v srpnu bude
jednat a v září předloží na zastupitelstvu občanům variantu, která bude konečná,
kterou podpoří vedení města, bude písemná dohoda, bude programové prohlášení
a něco se nějak dohodne
Starosta požádal p. Urxe o předložení návrhu k hlasování.
p. Urx – návrh je již součástí programu – návrh na odvolání místostarostky města a volených
členů rady města
Starosta – dotazuje se, zda se bude hlasovat o všech 4 radních najednou
p. Urx – souhlasí s hlasováním o všech 4 radních najednou
p. Prášek – protinávrh – ZaM odvolává člena RaM p. Andreu Kulíkovou
– ZaM volí člena RaM p. Pavla Urxe
Starosta nechal hlasovat o 1. protinávrhu.

Znění návrhu : Odvolání člena RaM p. Andrey Kulíkové.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 7 pro ( p. Tojmarová, p. Mádle, p. Lekner, p. Ušák,
p. Provazník, p. Myšíková, p. Prášek ) 2 proti ( p. Černá, p. Vrbický ) 6 se zdrželo ( p. Dračka,
p. Urx, p. Jansa, p. Zelený, p. Tesarčíková, p. Kulíková )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
O druhém protinávrhu p. Práška se nehlasovalo.
Starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení
Usnesení č. 75/2015 :
ZaM odvolává místostarostku Mgr. Petru Tojmarovou a členy rady města p. Radka
Provazníka, p. Andreu Kulíkovou a p. Radka Práška.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Kulíková, p. Dračka, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Urx, p. Vrbický )
Starosta – děkuje svým kolegům – Petře, Radkovi Provazníkovi i Radkovi Práškovi – za práci,
kterou odvedli jako členové rady a Petře jako místostarostka
p. Urx – stahuje bod programu – Revokace usn. č. 81/2014 – zachováme jednoho
místostarostu

3. REVOKACE USNESENÍ Č. 82/2014
Starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení
Usnesení č. 76/2015 :
ZaM revokuje usnesení č. 82/2014.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková ) 4 proti ( p. Mádle, p. Lekner, p. Provazník, p.
Myšíková ) 3 se zdrželi ( p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek )
Bod Návrh na funkci místostarosty jako neuvolněné funkce je zároveň bod 3.Revokace
usnesení č. 82/2014.
p. Urx – stahuje bod programu – Zvoleni budou 2 místostarostové

4. VOLBA MÍSTOSTAROSTY A RADY MĚSTA (VOLBA VEŘEJNÁ)
4.1. Volba místostarosty
p. Urx – navrhuje do funkce neuvolněného místostarosty p. Petra Jansu
p. Prášek – navrhuje do funkce místostarosty p.Mgr. Petru Tojmarovou
p. Tojmarová – dotazuje se p. Jansy na jeho vizi, jak si představuje, že bude vykonávat tuto
funkci, co chce změnit, co chce dokázat a nějakou jeho představu
p. Jansa – p. Tojmarová určitě naráží na její rozdělanou práci v projektu Zdravá města –

přiznává, že netuší, v jaké fázi to momentálně je – nemá zájem to nějakým
způsobem hodit pod stůl – bude potřeba se na to podívat
– je známý spíše jako člověk technického charakteru – technik – jeho pole působnosti
bude na této úrovni, co se týče správy a údržby města
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Usnesení č. 77/2015 :
ZaM volí místostarostou pana Petra Jansu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková ) 7 proti ( p. Mádle, p. Lekner, p. Provazník, p.
Myšíková, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek )
O druhém návrhu se nehlasovalo.
4.2. Volba rady města
p. Zelený – navrhuje členy RaM: p. Andreu Kulíkovou, p. Mgr. Petru Tojmarovou a p. Pavla
Urxe
p. Prášek – navrhuje do RaM: p. Radka Provazníka
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Usnesení č. 78/2015 :
ZaM volí členkou rady města paní Andreu Kulíkovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková ) 6 proti ( p. Mádle, p. Lekner, p. Provazník, p.
Myšíková, p. Ušák, p. Prášek ) 1 se zdržela ( p. Tojmarová )
Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení
Usnesení č. 79/2015 :
ZaM volí členkou rady města paní Mgr. Petru Tojmarovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Jansa, p. Zelený, p. Lekner, p. Ušák, p.
Kulíková, p. Provazník, p. Myšíková, Prášek, p. Mádle, p. Dračka, p. Tesarčíková, p. Černá,
p. Urx, p. Vrbický ) 1 se zdržela ( p. Tojmarová )
Starosta nechal hlasovat o třetím návrhu usnesení
Usnesení č. 80/2015 :
ZaM volí členem rady města pana Pavla Urxe.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková ) 3 proti ( p. Mádle, p. Lekner, p. Provazník ) 4
se zdrželi ( p. Myšíková, p. Ušák, p. Prášek, p. Tojmarová )
O čtvrtém návrhu se nehlasovalo.

5. STANOVENÍ MĚSÍČNÍ ODMĚNY PRO NEUVOLNĚNÉHO MÍSTOSTAROSTU
p. Urx – je to poloviční částka současné odměny uvolněného místostarostky, odměna bude
poskytována ode dne následujícího po zvolení
Starosta – úplně neví, pro co by měl hlasovat – co je to polovina částky, co to je čistá, co to je
hrubá mzda atd.
p. Urx – je to výše 50% uvolněného
Starosta – dotazuje se, zda je to v souladu se zákonem o obcích
p. Urx – je to ještě méně
p. Tesarčíková – měli bychom to odhlasovat tak, jak je to podle zákona
Starosta – v zákoně je to, že si to můžete nastavit, jak chcete, do nějaké výše – dejte třeba
10 000,- Kč měsíčně a je to vyřešeno – dává návrh, aby odměna byla 10 000,- Kč
měsíčně – ať je to v zákonném limitu, ať je to jednoduché
– návrhu p. Urxe nerozumí a chtěl by ho písemně
V čase 21:20 vyhlásil starosta pětiminutovou přestávku.
Ing. Mádle se omluvil ze zbytku jednání.
p. Urx – navrhuje stanovení měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu tak, aby
souhrnná částka byla 15 000,- Kč
Starosta – stahuje svůj protinávrh
Starosta nechal hlasovat o návrhu p. Urxe
Usnesení č. 81/2015 :
ZaM schvaluje stanovení měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu tak, aby souhrnná
částka byla 15 000,- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková ) 1 proti ( p. Lekner ) 5 se zdrželo ( p.
Provazník, p. Myšíková, p. Ušák, p. Prášek, p. Tojmarová )
Starosta – navrhuje změnu programu – pokračování jednání ZaM – navrhuje vynechat resp.
přesunout na příští jednání ZaM body: Zprávu kontrolního výboru, Zprávu o
činnosti MěÚ a vedení města, Zprávu o činnosti Benešovské teplárenské
společnosti, Zprávu o přípravě Benešovského slunovratu
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 82/2015 :
ZaM schvaluje vynechání (přesunutí na příští jednání ZaM) bodů: Zprávu kontrolního
výboru, Zprávu o činnosti MěÚ a vedení města, Zprávu o činnosti Benešovské teplárenské
společnosti, Zprávu o přípravě Benešovského slunovratu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

6. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014
6.1. Projednání závěrečného účtu města za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2014.
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města závěrečný účet za rok 2014 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření za rok 2014.
Návrh na usnesení:
A) Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání za rok 2014
a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
B) Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání za rok 2014
a souhlasí s celoročním hospodařením s těmito výhradami:
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Usnesení č. 83/2015 :
ZaM projednalo závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
O druhém návrhu se nehlasovalo.
6.2. Účetní závěrka 2014
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání účetní závěrku za rok 2014, a to
výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu. Součástí je inventurní soupis majetku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok 2014, a to výkaz zisku a ztráty, rozvahu
a přílohu, včetně inventurního soupisu.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 84/2015 :
ZaM schvaluje účetní závěrku za rok 2014, a to výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu,
včetně inventurního soupisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
6.3. Hospodaření města za 1. čtvrtletí 2015
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města přehled o finančním hospodaření města za 1.
čtvrtletí 2015.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje finanční hospodaření za 1. čtvrtletí 2015.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 85/2015 :
ZaM schvaluje finanční hospodaření za 1. čtvrtletí 2015.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

6.4. Rozpočtové opatření č. 10 - náklady právního zastoupení pana Mgr. Milana Špičky
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení použití finančních prostředků ve
výši 147.294,50 Kč z finanční rezervy města ke krytí nákladů právního zastoupení pana Mgr.
Milana Špičky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10, a to použití rezervních prostředků
města k úhradě nákladů právního zastoupení pana Mgr. Milana Špičky.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 86/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 10, a to použití rezervních prostředků města k úhradě
nákladů právního zastoupení pana Mgr. Milana Špičky.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková, p. Myšíková ) 5 se zdrželo ( p. Provazník, p.
Lekner, p. Ušák, p. Prášek, p. Tojmarová )
6.5. Rozpočtové opatření č. 12
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 12. Jedná
se o zajištění spolufinancování podílu města z rezervních finančních prostředků na akci:
„Zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – Benešov nad Ploučnicí“ ve výši
400.000,- Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12, a to použití rezervních prostředků
města ve výši 400000,- Kč na spolufinancování akce „Zkvalitnění nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady – Benešov nad Ploučnicí“.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 87/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 12, a to použití rezervních prostředků města ve výši
400000,- Kč na spolufinancování akce „Zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady – Benešov nad Ploučnicí“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

6.6. Rozpočtové opatření č. 13
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 13.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13, a to navýšení kapitoly projektová
dokumentace o částku 865.000,- Kč z rozpočtové rezervy města.
p. Tesarčíková – dotazuje se, na které záležitosti to má být použito
p. Šohaj – soupis projektů, které jsou v současné době nasmlouvané a připravované, je
přílohou toho rozpočtového opatření č. 13
p. Dračka – dotazuje se na výběrové řízení (nakládání s odpady) za 121 000,- Kč
p. Šohaj – tam se jedná o zpracování zadávací dokumentace k dotaci
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 88/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 13, a to navýšení kapitoly projektová dokumentace o
částku 865.000,- Kč z rozpočtové rezervy města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
6.7. Rozpočtové opatření č. 14
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 14. Jedná
se o příjem dotace z Operačního programu životního prostřední na akci: „Snížení energetické
náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14, a to příjem dotace z Operačního
programu životního prostřední na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 89/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 14, a to příjem dotace z Operačního programu
životního prostřední na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699,
Benešov nad Ploučnicí“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
6.8. Rozpočtové opatření č. 15
Stanovisko odboru:
Odbor finanční a plánovací předkládá zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 15. Jedná se
příjem dotací z Euroregionu Labe na akce, které byly realizovány a předfinancovány
z prostředků města v roce 2014.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15, a to příjem dotací z Euroregionu
Labe na akce realizované v roce 2014 s tím, že přijaté finanční prostředky budou převedeny
do rezervních prostředků města.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 90/2015 :
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 15, a to příjem dotací z Euroregionu Labe na akce
realizované v roce 2014 s tím, že přijaté finanční prostředky budou převedeny do rezervních
prostředků města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
6.9. Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZŠ (bílá) – financování
Materiál dodaný po lhůtě 7 dní.
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu změnu realizace investiční akce.
Návrh na usnesení:
ZaM schvaluje použití uvolněných finančních prostředků ve výši 850.000,- Kč na
dofinancování rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZŠ (bílá).
Starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení
Usnesení č. 91/2015 :
ZaM schvaluje projednání bodu ,,Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZŠ (bílá) –
financování.“
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 92/2015 :
ZaM schvaluje použití uvolněných finančních prostředků ve výši 850.000,- Kč na
dofinancování rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZŠ (bílá).
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
6.10. Rozpočtové opatření č. 16 (lesní hospodářství)
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 16
Návrh na usnesení:
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č.16
p. Sluková – přednesla zprávu k rozpočtovému opatření č. 16
p. Dračka – rád by od Ing. Pudila slyšel, proč zmizelo financování borovic na výsadbu a
navýšilo se to o smrky, také lapače kůrovcové zmizely na nulu a feromony do
lapačů také na nulu – chtěl by to vysvětlit
Starosta – můžeme p. Pudila požádat o vysvětlení této věci – odpověď bude dodaná

Starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení
Usnesení č. 93/2015 :
ZaM schvaluje projednání bodu ,,Rozpočtové opatření č. 16 (lesní hospodářství)“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Znění návrhu : Schválení rozpočtového opatření č. 16.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 6 pro ( p. Tojmarová, p. Lekner, p. Ušák, p.
Provazník, p. Myšíková, p. Prášek ) 3 proti ( p. Černá, p. Tesarčíková, p. Urx ) 5 se zdrželo (
p. Dračka, p. Jansa, p. Zelený, p. Kulíková, p. Vrbický )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !

7. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
7.1. Výmaz předkupního práva na bytovou jednotku č. 1 v domě č.p. 250, Českolipská
ul., Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí nabídku na odkoupení bytové
jednotky č. 21 v domě č.p. 250, Českolipská ul. Benešov nad Ploučnicí. Vlastník bytové
jednotky nabízí městu bytovou jednotku č. 2 o výměře 44,3 m2 za částku ve výši 110 000,Kč. Bytovou jednotku v roce 2007 odkoupil od města za cenu ve výši 82 000,- Kč. V případě,
že město Benešov nad Ploučnicí výše uvedenou nabídku nepřijme, žádá o zrušení
předkupního práva pro město.
Návrh na usnesení:
1) ZaM neschválilo koupi bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 250, Českolipská ul., Benešov nad
Ploučnicí za cenu ve výši 110 000,- Kč.
2) ZaM schválilo výmaz předkupního práva na bytovou jednotku č. 1 v domě č.p. 250,
Českolipská ul., Benešov nad Ploučnicí stojící na st. p.č. 382 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
3) ZaM schválilo uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a O. a D. K., Benešov nad Ploučnicí na bytovou jednotku č. 1 v domě č.p. 250,
Českolipská ul., Benešov nad Ploučnicí.
Starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení
Usnesení č. 94/2015 :
ZaM neschválilo koupi bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 250, Českolipská ul., Benešov nad
Ploučnicí za cenu ve výši 110 000,- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 95/2015 :
ZaM schválilo výmaz předkupního práva na bytovou jednotku č. 1 v domě č.p. 250,
Českolipská ul., Benešov nad Ploučnicí stojící na st. p.č. 382 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

Usnesení č. 96/2015 :
ZaM schválilo uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a O. a D. K., Benešov nad Ploučnicí na bytovou jednotku č. 1 v domě č.p. 250,
Českolipská ul., Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
7.2. Výmaz předkupního práva na bytovou jednotku č. 2 v domě č.p. 494, Děčínská ul.,
Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh výmaz předkupního práva
na bytovou jednotku č. 2 v domě č.p. 494, Děčínská ul., Benešov nad Ploučnicí o velikosti
54,6 m2 ve vlastnictví pana A. P. bytem Benešov nad Ploučnicí. Vlastník bytové jednotky
žádá o výmaz z důvodu bonity v návaznosti na zástavu bytu pro splnění jedné z podmínek
poskytnutí řádného úvěru (hypotéky) od Českomoravské stavební spořitelny.
Návrh na usnesení:
1) ZaM schválilo výmaz předkupního práva na bytovou jednotku č. 2 v domě č.p. 494,
Děčínská ul., Benešov nad Ploučnicí stojící na st. p.č. 628 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
2) ZaM schválilo uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a panem A. P. bytem Benešov nad Ploučnicí, na bytovou jednotku č. 2 v domě č.p.
494.
Starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení
Usnesení č. 97/2015 :
ZaM schválilo výmaz předkupního práva na bytovou jednotku č. 2 v domě č.p. 494,
Děčínská ul., Benešov nad Ploučnicí stojící na st. p.č. 628 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 98/2015 :
ZaM schválilo uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a panem A. P. bytem Benešov nad Ploučnicí, na bytovou jednotku č. 2 v domě č.p.
494.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
7.3. Koupě pozemku p.č. 119/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na schválení koupě
pozemku p.č. 119/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí od České republiky – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha za
cenu ve výši 10 290,- Kč. Záměr koupě pozemku RaM schválila dne 22.9.2014.
Návrh na usnesení:
1) ZaM schválilo koupi pozemku p.č. 119/1 o výměře 50 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí od České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Rašínovo nábřeží 390/42, Praha za cenu ve výši 10 290,- Kč.
2) ZaM schválilo kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 119/1 o výměře 50 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Česká republika – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha, Rašínovo nábřeží 390/42.
p. Dračka – podotýká, že se jedná o pozemek u školy, který je obklopen pozemky, které jsou
v majetku města, takže to má logiku
Starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení
Usnesení č. 99/2015 :
ZaM schválilo koupi pozemku p.č. 119/1 o výměře 50 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí od České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha za cenu ve výši 10 290,- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 100/2015 :
ZaM schválilo kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 119/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových se sídlem Praha, Rašínovo nábřeží 390/42.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
8. RŮZNÉ, DISKUSE
8.1. Socha sv. Jana Nepomuckého na katastru obce Františkov nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM k projednání materiály týkající se sochy sv. Jana Nepomuckého na
katastru obce Františkov nad Ploučnicí. Odbor VŽP doporučuje přijmout navrhované
usnesení.
Návrh na usnesení:
ZaM prohlašuje, že socha sv. Jana Nepomuckého na katastru obce Františkov nad Ploučnicí,
číslo rejstříku ÚSKP 31326/5-3667, není v evidenci majetku Města Benešov nad Ploučnicí a
Město Benešov nad Ploučnicí nebude usilovat o vlastnická práva k této nemovité kulturní
památce.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 101/2015 :
ZaM prohlašuje, že socha sv. Jana Nepomuckého na katastru obce Františkov nad Ploučnicí,
číslo rejstříku ÚSKP 31326/5-3667, není v evidenci majetku Města Benešov nad Ploučnicí a
Město Benešov nad Ploučnicí nebude usilovat o vlastnická práva k této nemovité kulturní
památce.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková, p. Myšíková, p. Provazník, p. Lekner, p. Ušák,
p. Tojmarová ) 1 se zdržel ( p. Prášek )

8.2. Restaurování sloupu s P. Marií Immaculatou na pozemku p.č. 1230/4 v katastrálním
území Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí, I. etapa“ zpráva o
průběhu prací
Stanovisko odboru VŽP:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí zprávu o průběhu prací na akci:
„Restaurování sloupu s P. Marií Immaculatou na pozemku p.č. 1230/4 v katastrálním území
Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí, I. etapa“.
Návrh na usnesení:
ZaM bere na vědomí zprávu o průběhu prací na akci „Restaurování sloupu s P. Marií
Immaculatou na pozemku p.č. 1230/4 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí, náměstí
Míru, Benešov nad Ploučnicí, I. etapa“
p. Šohaj – přednesl zprávu o průběhu prací
Usnesení č. 102/2015 :
ZaM bere na vědomí zprávu o průběhu prací na akci „Restaurování sloupu s P. Marií
Immaculatou na pozemku p.č. 1230/4 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí, náměstí
Míru, Benešov nad Ploučnicí, I. etapa“
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
8.3. Zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - Benešov nad Ploučnicí“
zpráva o realizaci projektu
Stanovisko odboru VŽP:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí zprávu o realizaci projektu:
„Zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - Benešov nad Ploučnicí“.
Návrh na usnesení:
ZaM bere na vědomí zprávu o realizaci projektu „Zkvalitnění nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady - Benešov nad Ploučnicí“.
p. Šohaj – přednesl zprávu o realizaci projektu
Starosta – na příštím jednání ZaM představíme prezentaci, na které bude vidět, co je tímto
projektem zamýšleno
Usnesení č. 103/2015 :
ZaM bere na vědomí zprávu o realizaci projektu „Zkvalitnění nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady - Benešov nad Ploučnicí“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
8.4. Plán práce ZaM Benešov nad Ploučnicí na II. pol. 2015
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto návrh plánu práce ZaM Benešov nad Ploučnicí na II. pololetí 2015.
Návrhy na usnesení:
ZaM schválilo plán práce ZaM města Benešov nad Ploučnicí na II. pololetí 2015 dle přílohy.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 104/2015 :
ZaM schválilo plán práce ZaM města Benešov nad Ploučnicí na II. pololetí 2015 dle přílohy,
s doplněním bodů programu (ze ZaM 17.6. a následně 30.6.) na jednání ZaM 2.9.2015. Jedná
se o body: Kontrola usnesení z minulého zasedání ZaM, Zpráva kontrolního výboru, Zpráva o
činnosti MěÚ a vedení města, Zpráva o činnosti Benešovské teplárenské společnosti,
Rekonstrukce RaM a programové prohlášení RaM, Připomínky k návrhu zadání územního
plánu Bnš n/Pl.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
8.5. Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2014
Materiál předložený zastupitelem Otou Dračkou
Stanovisko:
Překládáme zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh závěrečného účtu SOB
za rok 2014. Součástí ZÚ je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2014.
Návrh na usnesení:
1) ZAM schvaluje návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením a to bez výhrad
2) ZAM schvaluje návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením a to s výhradou :
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 105/2015 :
ZaM schvaluje návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2014 a souhlasí
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková, p. Myšíková, p. Provazník, p. Lekner, p. Ušák,
p. Tojmarová ) 1 se zdržel ( p. Prášek )
O druhém návrhu se nehlasovalo.
8.6. Různé
Starosta – dává návrh, aby p. Tojmarová byla určeným politikem Zdravých měst
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 106/2015 :
ZaM schvaluje, aby p. Tojmarová byla určeným politikem Zdravých měst.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Starosta – dává návrh, aby p. Tojmarová byla určeným oddávajícím
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení

Usnesení č. 107/2015 :
ZaM schvaluje, aby p. Tojmarová byla určeným oddávajícím.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
8.7. Zřizovací listina příspěvkové organizace města Benešov nad Ploučnicí – Centrum
dětí a mládeže
Návrhy na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace města Benešov nad
Ploučnicí – Centrum dětí a mládeže.
Starosta – pokud takto zřizovací listinu schválíme, tak je to včetně poznámek Mgr. Ramešové
p. Prášek – dotazuje se, zda se to bude schvalovat i se zažlucenými poznámkami
p. Kulíková – myslí, že to schválíme bez zažlucených verzí
p. Tojmarová – zdá se jí to dost nezodpovědné, vzhledem k tomu, že se Andrea měla
zúčastnit RaM – nezúčastnila se, tam se tento materiál projednával (už
podruhé) – přijde jí to nepřipravené
p. Prášek – navrhuje některé konkretizující body v čl. 3 úplně vypustit
p. Tesarčíková – souhlasí s p. Práškem – čím obecnější ZL, tím je to lepší
p. Prášek – stejný případ je i v bodě C – všechny ty body by nedoplňoval odrážkami a nechal
by tam jen ten nadpis
p. Provazník – potřebovali jsme, aby nám to předkladatelka Kulíková v RaM vysvětlila –
dvakrát nepřišla a teď to tady zbytečně prodlužujeme – co se týče zřízení toho
domu dětí, je to o to smutnější, že takovýto člověk se bude do budoucna
ucházet o pozici ředitele – přijde mu to morálně nedostačující
p. Kulíková – ohledně prázdninové činnosti – bylo to konzultováno s p. Ramešovou,
s několika domovy dětí a mládeže
p. Tesarčíková – pokud to takto schválila p. Ramešová, nemá důvod proti tomu protestovat
p. Prášek – byl by rád, kdyby prázdninová činnost byla umožněna o jakýchkoli prázdninách
p. Tesarčíková – stačí do závorky doplnit ,,atd.“
p. Kulíková – dává návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace města
Benešov nad Ploučnicí – Centrum dětí a mládeže s opravou: Článek č.3, bod 2
– odstranění obsahu v závorce, ve stejném článku bod C přidání zkratky ,,atd.“
za slovo ,,mezinárodní“ a v bodě E zanechání jen ,,spontánní činnosti“ bez
přesné specifikace
p. Prášek – dává protinávrh – v článku č. 3 škrtnutí závorky a vypuštění všech odrážek, které
jsou v písmenných bodech článku 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace města
Starosta – p. Kulíková dala nějaký návrh (ten asi je hlasovatelný), ale starosta neví, jestli je
to formálně správně – to je na posouzení většiny zastupitelstva
– sám se zdrží v případě všech usnesení, protože neví, jak má hlasovat v tomto
případě, byť chce ZL proto, aby CDM bylo – udělal pro to poměrně dost
– toto nepodpoří – v tomto případě cítí svou trestní odpovědnost
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu

Znění návrhu : Škrtnutí závorky v článku č. 3 a vypuštění všech odrážek, které jsou
v písmenných bodech článku 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 2 pro ( p. Lekner, p. Prášek ) 1 proti ( p. Kulíková )
11 se zdrželo ( p. Dračka, p. Jansa, p. Zelený, p. Vrbický, p. Urx, p. Tesarčíková, p. Černá, p.
Ušák, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Usnesení č. 108/2015 :
ZaM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace města Benešov nad Ploučnicí –
Centrum dětí a mládeže s opravou: Článek č.3, bod 2 – odstranění obsahu v závorce, ve
stejném článku bod C přidání zkratky ,,atd.“ za slovo ,,mezinárodní“ a v bodě E zanechání jen
,,spontánní činnosti“ bez přesné specifikace.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Dračka, p. Urx, p. Zelený, p. Jansa, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický, p. Kulíková ) 6 se zdrželo ( p. Provazník, p. Myšíková, p.
Ušák, p. Prášek, p. Tojmarová, p. Lekner )
V čase 22:37 ukončil starosta jednání ZaM.

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

Ověřovatelé zápisu :

Karel Vrbický………………………………………

Radek Provazník……………………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………….

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

