ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 22. 6. 2020 od 16:00 hodin v městském kině

Přítomni: dle prezenční listiny (p. Ušák dorazil později)
Omluveni: p. Zdobinský, p. Tojmarová, p. Verner
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-2020/zasedanizastupitelstva-2262020

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. Organizační záležitosti
3. Závěr
Starosta nechal hlasovat o navrženém programu.
Usnesení č. 59/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )

1. ZAHÁJENÍ, NÁVRHOVÁ KOMISE

Starosta určil zapisovatelkou jednání slečnu Pavlu Gerhardovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Františka Buchtu a pana Radka Provazníka.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 60/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Františka Buchtu a
pana Radka Provazníka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: MUDr. Jiří Slavík, pan Emil Kačer.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 61/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: MUDr. Jiří
Slavík, pan Emil Kačer.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )

2. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Protože body: Veřejnoprávní smlouva č. 4/2020/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města
v rámci Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí pro rok 2020,
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2020/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí pro rok 2020,
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2020/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí pro rok 2020,
Podání žádosti o dotaci z MMR Podpora rozvoje regionů,117D8220H – Podpora budování a
obnovy míst aktivního odpočinku na akci „Rekonstrukce areálu fotbalového hřiště“,
Rozpočtové opatření č. 3, nebyly připraveny ve lhůtě pro řádné předložení materiálů, musí
zastupitelé schválit možnost projednání těchto bodů na dnešním jednání ZaM.
p. Prášek – prosí o desetiminutovou přestávku k prostudování materiálů předložených později
po termínu
V čase 16:05 vyhlásil starosta desetiminutovou přestávku.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 62/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje zařazení a projednání bodů:

Veřejnoprávní smlouva č. 4/2020/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí pro rok 2020,
Veřejnoprávní smlouva č. 5/2020/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí pro rok 2020,
Veřejnoprávní smlouva č. 6/2020/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí pro rok 2020,
Podání žádosti o dotaci z MMR Podpora rozvoje regionů,117D8220H – Podpora budování a
obnovy míst aktivního odpočinku na akci „Rekonstrukce areálu fotbalového hřiště“,
Rozpočtové opatření č. 3, do programu jednání dne 22.6.2020.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
2.1. Veřejnoprávní smlouva č. 4/2020/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí pro rok 2020
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM návrh veřejnoprávní smlouvy č. 4/2020/MIŽP o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v rámci Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“ pro rok 2020.
Důvodová zpráva:
Město Benešov nad Ploučnicí vyhlásilo dne 17.2.2020 dotační Program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov ad Ploučnicí“ (dále jen Program). Na základě tohoto Programu
podali dne 23.3.2020 manželé Lenka a Martin Tojmarovi, trvale bytem Táborský vrch 580,
407 22 Benešov nad Ploučnicí, žádost o poskytnutí dotace.
Na svém zasedání dne 29.5.2020 doporučila Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí
akci k obnově.
Dne 8.6.2020 pod usnesením č. 56/2020 schválilo Zastupitelstvo města Benešov nad
Ploučnicí poskytnutí dotace ve výši 50% požadované částky, tedy 50 000,- Kč.
Na základě výše uvedeného usnesení předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad
Ploučnicí návrh veřejnoprávní smlouvy č. 4/2020/MIŽP ke schválení.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 63/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 4/2020/MIŽP o
poskytnutí dotace a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zelený, p. Jansa, p. Provazník, p. Prášek, p. Kačer ) 1 se zdržel ( p. Slavík )
2.2. Veřejnoprávní smlouva č. 5/2020/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ pro rok 2020
Stanovisko odboru:

Předkládáme tímto ZaM návrh veřejnoprávní smlouvy č. 5/2020/MIŽP o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v rámci Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“ pro rok 2020.
Důvodová zpráva:
Město Benešov nad Ploučnicí vyhlásilo dne 17.2.2020 dotační Program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen Program). Na základě tohoto Programu
podala dne 15.4.2020 paní Eva Raková, trvale bytem Pod Táborský vrchem 540, 407 22
Benešov nad Ploučnicí, žádost o poskytnutí dotace.
Na svém zasedání dne 29.5.2020 doporučila Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí
akci k obnově.
Dne 8.6.2020 pod usnesením č. 57/2020 schválilo Zastupitelstvo města Benešov nad
Ploučnicí poskytnutí dotace ve výši 100 % požadované částky, tedy 36 500,- Kč.
Na základě výše uvedeného usnesení předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad
Ploučnicí návrh veřejnoprávní smlouvy č. 5/2020/MIŽP ke schválení.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 64/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 5/2020/MIŽP o
poskytnutí dotace a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Zelený, p. Jansa, p. Provazník, p. Prášek, p. Kačer ) 1 se zdržel ( p. Slavík )
2.3. Veřejnoprávní smlouva č. 6/2020/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ pro rok 2020
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM návrh veřejnoprávní smlouvy č. 6/2020/MIŽP o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v rámci Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“ pro rok 2020.
Důvodová zpráva:
Město Benešov nad Ploučnicí vyhlásilo dne 17.2.2020 dotační Program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen Program). Na základě tohoto Programu
podal dne 15.4.2020 pan Ondřej Kulík, trvale bytem Pod Táborský vrchem 545, 407 22
Benešov nad Ploučnicí, žádost o poskytnutí dotace.
Na svém zasedání dne 29.5.2020 doporučila Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí
akci k obnově.
Dne 8.6.2020 pod usnesením č. 58/2020 schválilo Zastupitelstvo města Benešov nad
Ploučnicí poskytnutí dotace ve výši 100 % požadované částky, tedy 100 000,- Kč.
Na základě výše uvedeného usnesení předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad
Ploučnicí návrh veřejnoprávní smlouvy č. 6/2020/MIŽP ke schválení.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 65/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 6/2020/MIŽP o
poskytnutí dotace a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p. Neliba, p.
Zelený, p. Jansa, p. Provazník, p. Kačer ) 3 se zdrželi ( p. Slavík, p. Kulíková, p. Prášek )
2.4. Podání žádosti o dotaci z MMR Podpora rozvoje regionů,117D8220H – Podpora
budování a obnovy míst aktivního odpočinku na akci „Rekonstrukce areálu fotbalového
hřiště“
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí návrh ke schválení podání žádosti o
dotaci na MMR, 117D8220H – Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku.
Předmětem podpory bude rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště.
Důvodová zpráva:
Dotace je poskytována až do výše 60% skutečně vynaložených nákladů akce. Dolní limit na
jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit na jednu akci činí 30 mil. Kč.
p. Prášek – dotazuje se, co je tím míněno – rekonstrukce zázemí – zda jsou již konkrétní
představy o tom, co všechno by se tam mohlo dělat
Starosta – je hotová projektová dokumentace
p. Strnad – upřesnil informace o rekonstrukci areálu
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 66/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj - Podpora rozvoje regionů na akci: Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
2.5. Rozpočtové opatření č. 3
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení rozpočtové
opatření č. 3
Důvodová zpráva:
Na základě požadavku zastupitelů ze dne 8. 6. 2020 zpracoval finanční odbor návrh na
rozpočtové opatření č. 3.
Vzhledem k opatřením vlády, která byla zavedena v důsledku koronavirové epidemie se u

obcí předpokládá výpadek daňových příjmů. Dále s ohledem na rozhodnutí vlády o finanční
spoluúčasti všech obcí na tzv. kompenzačním bonusu je navržena úprava rozpočtu města na
rok 2020.
Dá se očekávat, že PS PČR schválí při svém zasedání vládou předložený návrh na příspěvek
1200 Kč na obyvatele jako kompenzaci za nižší příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují
mezi státní rozpočet, obce a kraje.
Na základě pracovního zasedání zastupitelstva města dne 15. 6.2020 byly v návrhu
upraveného rozpočtu provedeny tyto změny, které budou projednány na řádném zasedání
ZaM dne 22.6.2020.
Změny provedené po pracovním zastupitelstvu
Běžné výdaje
Činnost místní správy
MIŽP bytové a nebyt. hospodářství

Pracovní zastupitelstvo

Řádné zasedání

Rozdíl

18 501 000,00

17 751 000,00

750 000,00

4 902 000,00

4 602 000,00

300 000,00

Rozdíl

1 050 000,00

Kapitálové výdaje
Byty Sokolovská ul.

Pracovní zastupitelstvo
1 000 000,00

Parkovací automaty

Řádné zasedání

Rozdíl

2 100 000,00

50 000,00

Rozdíl

-

1 100 000,00
-

50 000,00
1 050 000,00

p. Sluková – přednesla informace k rozpočtovému opatření č. 3
p. Prášek – požádal o jedno upřesnění p. Slukovou
V čase 16:28 dorazil p. Filip Ušák.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Znění návrhu : Schválení rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 proti ( p. Zelený, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Jansa, p. Neliba, p. Slavík, p. Kulíková ) 4 se zdrželi ( p. Provazník, p. Ušák, p. Prášek, p.
Kačer )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
2.6. Termíny pro jednání ZaM II. Pol. 2020
Stanovisko odboru:

Předkládáme návrh termínů pro konání jednání ZaM města Benešov n.Pl. – II.pol. 2020.
Důvodová zpráva:
Návrh pro jednání ZaM města v II.pol. 2020:
09.09.2020
09.12.2020
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 67/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo návrh termínů pro konání ZaM v II. pol. 2020.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )

3. ZÁVĚR
V čase 16:30 ukončil starosta jednání ZaM.

Ověřovatelé zápisu :

František Buchta…………………………

Radek Provazník…………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová ………………………

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

