ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 19. 06. 2013 od 17:00 hodin v Městském kině
Přítomni: dle prezenční listiny / 12 /
Omluveni : paní Zděnka Myšíková, pan Jan Polanský, pan Zdeněk Henig
Počet hostů : 6
Za MěÚ : paní Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS,
Bc. Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ, pan Zdeněk Přivřel, BBA –
tajemník MěÚ, Pavla Gerhardová – zapisovatelka, Václav Červenka – velitel MěP, Ilona
Bažantová – odb. SM
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.
1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Zasedání zahájila a řídila starostka města paní Mgr. Dagmar Tesarčíková. Přivítala přítomné a
nechala hlasovat o složení návrhové komise, ověřovatelích zápisu a programu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
Usnesení č. 48/2013 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Hana Franclová, p. Josef Klouček, p. Andrea
Kulíková.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
Usnesení č. 49/2013 :
ZaM schválilo ověřovatele zápisu: p. Ota Dračka, p. Jiří Zelený
Starostka představila přítomným program dnešního jednání.
Navržený program :
Zahájení, návrhová komise
Kontrola usnesení z minulého jednání ZaM
Zpráva kontrolního výboru
Výsledek hospodaření města za 1. čtvrtletí 2013
Prodej koupě majetku města
Organizační záležitosti
Návrh usnesení, závěr
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
Usnesení č. 50/2013 :
ZaM schválilo program jednání.
2. KONTROLA USNESENÍ
Na minulém jednání ZaM nebylo přijato žádné ukládající usnesení.
3. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
Předseda: PhDr. Henig Zdeněk
Členové: Ušák Filip, Polanský Jan, Dračka Ota, Prášek Radek

Kontrolní výbor se sešel dle plánu práce za I. čtvrtletí 2013 celkem 2x (10.1.; změna z 7.
2. na 25. 3. náhradní termín). Termín dalšího k KV je stanoven na 6. 5. 2013. Kontrolní výbor
se schází vždy ve stanoveném termínu v pondělí od 15.00 hod. v malé zasedací místnosti
MěÚ Benešov nad Ploučnicí.
Činnost KV ve I. čtvrtletí:
1) Program jednotlivých jednání KV byl zaměřen na kontrolu uložených úkolů, jak ze
zasedání RaM, tak ze zasedání ZaM (období leden – březen 2013).
2) Kontrola usnesení ze ZaM.
3) V současné době je prováděna kontrola využití příspěvků města v hospodaření MSK
uložené Kontrolnímu výboru ZaM ze dne 13. 6. 2012 usnesením č.57/2012. Kontrolu
provádí z pověření KV pan Dračka Ota a Prášek Radek. O výsledku bude informováno
ZaM.
4) Na základě podnětu zastupitele města Radka Leknera ohledně neoznačení služ. automobilů
- Služeb města, provedl následně KV kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města
č.63/2011 z 30. 3. 2011, kde se ukládá místostarostovi města zabezpečit označení
služebních automobilů města a jeho příspěvkových organizací (název provozovatele +
znak města). Kontrola proběhla v průběhu měsíce ledna 2013 bez zjištěných nedostatků –
kontrolu provedl PhDr. Zdeněk Henig.
Diskuse :
p. Ušák – na květnovém jednání KV jsme se domluvili, že jako KV požádáme zastupitelstvo o
kontrolu na koupališti a kontrolu v městských lesích
– k dnešnímu dni se rozhodl rezignovat na členství v KV
p. Lekner – bod č. 4 se nezakládá na pravdě, neprobíhalo to tak, jak je to popsáno v tomto
bodu
Usnesení č. 51/2013 :
ZaM bere na vědomí rezignaci p. F. Ušáka na členství v KV.
Usnesení č. 52/2013 :
ZaM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
3.1. Návrhy p. Ušáka, vztahující se ke kontrolnímu výboru + protinávrh
p. Ušák – upozorňuje na technické rozdíly mezi oběma návrhy
– původní návrh (p. Ušáka) je daleko širší, protože chceme znát všechny rozhodovací

mechanismy, veškerá usnesení, veškerou korespondenci atd., kterou chceme
zkontrolovat
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Znění návrhu : Pověření Kontrolního výboru: Kontrolou všech smluv Služeb města Benešov
nad Ploučnicí s nájemci restaurace na koupališti. Termín: září 2013 – zastupitelstvo
(předkladatelé: PhDr. Zdeněk Henig, Ota Dračka)
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 7 pro ( p. Tesarčíková, p. Franclová, p. Urx, p.
Zelený, p. Lekner, p. Dračka, p. Klouček ) 5 proti ( p. Vrbický, p. Zíval, p. Ušák, p. Mádle, p.
Kulíková )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Vrbický, p. Zíval, p. Urx, p. Ušák, p.
Mádle, p. Kulíková, p. Lekner, p. Dračka ) 4 se zdrželi ( p. Tesarčíková, p. Franclová, p.
Zelený, p. Klouček )
Usnesení č. 53/2013 :
ZaM pověřuje Kontrolní výbor kontrolou postupu města a jeho složek ve vztahu k nájemcům
restaurace na koupališti v datu mezi 20. 11. 2010 a 19. 6. 2013. Termín: září 2013 –
zastupitelstvo.
p. Lekner – chtěl by doplnit jeden návrh na usnesení, který s tímto bodem souvisí – chtěl by
požádat FV, zda by mohl zkontrolovat hospodaření koupaliště, protože jsou na
koupališti zaměstnáváni i lidé, kteří jsou bohužel v osobním bankrotu a
v minulosti tam docházelo ke ztrátám peněz
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p. Urx,
p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Lekner, p. Dračka, p. Klouček ) 1 se zdržel ( p.
Franclová )
Usnesení č. 54/2013 :
ZaM pověřuje FV kontrolou hospodaření městského koupaliště do konce roku 2013.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p. Urx,
p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Lekner, p. Dračka, p. Klouček, p. Franclová)
Usnesení č. 55/2013 :
ZaM pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly hospodaření v městských lesích.
Termín: prosinec 2013 – zastupitelstvo.
4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2013
4.1. Rozbor hospodaření za 1.čtvrtletí 2013
Příjmy
Město Benešov nad Ploučnicí hospodařilo v 1.čtvrtletí 2013 podle schváleného rozpočtového
provizoria. Příjmová část byla plněna dle vyhlášek, zákonů, dohod a plánů.
Sdílené daně podle novely zákona o rozpočtovém určení daní leden – březen 2013 :

Kapitoly
Sdílené daně

Plnění

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů

Kč

2 228 060,77
193 183,36
Kč
256 055,65
Kč
4 201 673,47
Daň z přidané hodnoty

Kč
2 479 288,50

Daň z příjmů právnických osob
CELKEM

Kč
9 358 261,75
Kč

Celkové příjmy za období leden-březen 2013 byly naplněny ve výši 12.361.746,33 Kč.
Příjmy za období leden – březen 2012 byly naplněny ve výši 11.202.582,60, což činilo 22,95
% z celkového rozpočtu příjmů.
Výdaje
V době rozpočtového provizoria byly hrazeny závazky, běžné rozpočtové výdaje, včetně
nezbytné úhrady za péči o majetek. Nebyl pořizován majetek, nesjednávaly se nové závazky
v žádné oblasti výdajových kategorií.
Příspěvkovým organizacím byl poskytován měsíčně příspěvek ve výši 1/12 schváleného
rozpočtu roku 2012.
Výdaje celkem za období leden – březen 2013 činily 9.351.909,91, což je 17,35 % loňského
rozpočtu výdajů, z čehož vyplývá, že pravidla rozpočtového provizoria byla dodržena.
Příjmy a výdaje z období rozpočtového provizoria se po schválení rozpočtu na rok 2013 staly
příjmy a výdaji schváleného rozpočtu.
Diskuse :
p. Lekner – dotaz na p. Slukovou – proč jako zastupitel nemá možnost získat mzdové náklady
kina
p. Sluková – p. Lekner přímo požádal o provozní náklady kina a p. Klomfarová nespadá, co
se týče mzdových nákladů, pod kino, ona je v kapitole hospodářská správa – p.
Lekner chtěl provozní náklady kina – ty p. Sluková poslala
Usnesení č. 56/2013 :
ZaM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města za první čtvrtletí roku 2013.
4.2. Návrh p. Ušáka, vztahující se k rozpočtu města
Výbor pro Rozvojové a investiční priority města Benešov nad Ploučnicí navrhuje
Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí zřídit zvláštní fond, do kterého budou alokovány
prostředky pro dlouhodobé rozvojové projekty a investice.
p. Ušák – myslí, že je to dobrý nápad, zřídit fond
– chtěl by v září, v rámci výboru pro rozvoj, posoudit investiční záležitosti ve vzathu
k příštímu rozpočtu

– chtěl by stáhnout návrh na zřízení zvláštního fondu
Návrh na zřízení zvláštního fondu byl stažen z programu jednání.
4.3. Rozpočtové opatření č. 2
Dotace na úhradu nákladů spojených s volbou prezidenta
ČR
Účet
Účelový znak
231 400
98008
231 800
98008
231 800
98008
231 800
98008

Org. §
Položka
6118
4111
341 6118
5021
341 6118
5139
341 6118
5169

Částka
84000,00
39000,00
3173,00
41827,00

Poznámka
příjem dotace
odměny
materiál
služby

Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p.
Urx, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Lekner, p. Dračka, p. Klouček, p.
Franclová)
Usnesení č. 57/2013 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 2.
5. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
5.1. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu se společností MSK Benešov nad
Ploučnicí, o.s.
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na schválení uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu se společností MSK Benešov nad Ploučnicí, o.s., Sokolský
vrch 276, Benešov nad Ploučnicí. Jedná se o převod pozemku p.p.č. 453/3 o výměře 2400 m2
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ostatní plocha), způsob využití sportoviště a rekreační plocha
na město Benešov nad Ploučnicí.
RaM doporučuje ZaM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.p.č.
453/3 o výměře 2400 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ostatní plocha – tenisové kurty)se
společností MSK Benešov nad Ploučnicí, o.s., Sokolský vrch 276, Benešov nad Ploučnicí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p.
Urx, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Dračka, p. Klouček, p. Franclová ) 1 se
zdržel ( p. Lekner )
Usnesení č. 58/2013 :
ZaM schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 453/3 o výměře
2400 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ostatní plocha – tenisové kurty)se společností MSK
Benešov nad Ploučnicí, o.s., Sokolský vrch 276, Benešov nad Ploučnicí.
5.2. Prodej pozemku p. Rudolfovi
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na schválení prodeje, kupní
ceny a kupní smlouvy. Předmětem prodeje je pozemek p.p.č. 366/2 díl „a“ o výměře 17 m2
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Žadatel o koupi: T. R., 405 02 Děčín.
Pan R. jako majitel objektu (autoservisu na Děčínské ul.) na pozemku p.p.č. 1329 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí přístavbu. Při pozdějším zaměření stavby, bylo zjištěno, že stavba
částečně zasáhla do pozemku p.p.č. 366/2, který je ve vlastnictví města. Odkoupením části

výše uvedeného pozemku dojde k úpravě majetkoprávních vztahů.
Celková cena za pozemek činí:
7 823,-- Kč
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p.
Urx, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Dračka, p. Klouček, p. Franclová ) 1 se
zdržel ( p. Lekner )
Usnesení č. 59/2013 :
ZaM schválilo prodej p. p. č. 366/2 díl „a“ o výměře 17 m2 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí.
Kupující T. R., 405 02 Děčín, cena 7 823 Kč.
p. Prášek – dotazuje se, zda byl p. R. sankcionován
p. Zárubová – odpověděla na místě
5.3. Změna kupní smlouvy schválené dne 14. 11. 2012, č. usn. 108/2012
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na schválení změny návrhu
kupní smlouvy schválené dne 14. 11. 2012, č. usn. 108/2012, Smlouva se týká koupi pozemků
od pana D. Š., Benešov nad Ploučnicí.
Pozemky: p.p.č. 155/10 část „a“ o výměře 1 m2, p.p.č. 155/9 část „b“ o výměře 9 m2, p.p.č.
155/5 část „d + e“ o výměře 2 m2, p.p.č. 155/12 část „c“ o výměře 241 m2.
Kupní smlouva bude doplněna o zřízení věcného břemena práva chůze a jízdy přes výše
uvedené pozemky pro prodávajícího.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p.
Urx, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Dračka, p. Klouček, p. Franclová ) 1 se zdržel ( p.
Lekner ) 1 nehlasoval ( p. Ušák )
Usnesení č. 60/2013 :
ZaM schválilo změnu kupní smlouvy schválené dne 14. 11. 2012, č. usn. 108/2012, týkající
se koupě pozemků od pana D. Š., Benešov nad Ploučnicí. Smlouva se doplňuje o věcné
břemeno práva chůze a jízdy přes p.p.č. 155/10 část „a“ o výměře 1 m2, p.p.č. 155/9 část „b“
o výměře 9 m2, p.p.č. 155/5 část „d + e“ o výměře 2 m2, p.p.č. 155/12 část „c“ o výměře 241
m2.
5.4. Kupní smlouva na zakoupení malotraktoru
Kupní smlouva na zakoupení malotraktoru s příslušenstvím od firmy SIZ, s. r. o. 468 45 Velké
Hamry 694 za cenu 865 150 Kč. Koupě bude pokryta úvěrem od České spořitelny – jedná se
o produkt výhradně pro obce, na který je poskytován Českou spořitelnou zvýhodněný úvěr.
Smlouva bude podepsána po projednání úvěrové smlouvy v zastupitelstvu města.
RaM schválila Kupní smlouvu na zakoupení malotraktoru Antonio Carrago Tigertac HST 4
400 s příslušenstvím mezi organizací Služby města Benešov nad Ploučnicí, p. o. a firmou SIZ,
s. r. o. 468 45 Velké Hamry 694, za cenu 865 150 Kč. Smlouva bude podepsána po projednání
a schválení úvěrové smlouvy v zastupitelstvu města.
Malotraktor chtějí zakoupit Služby města, za úvěr požaduje banka ručení městem, splátky
musí pokrýt SLM ze své činnosti. Ručitelskou smlouvu RaM neprojednávala, dostala jsem ji
až dnes, proto celý materiál předávám přímo k projednání ZaM.
Diskuse :

p. Ušák – výborná věc, podpoří
p. Lekner – dotazuje se, zda koupě traktoru závisí na dnešním schválení
– pokud se neplete, tak je traktor již zakoupen
Starostka – traktor je zapůjčen – potřeba vyzkoušet
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p.
Urx, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Dračka, p. Franclová, p. Ušák ) 2 se zdrželi ( p.
Lekner, p. Klouček )
Usnesení č. 61/2013 :
ZaM schválilo kupní smlouvu na zakoupení malotraktoru Antonio Carrago Tigertac HST 4
400 s příslušenstvím mezi organizací Služby města Benešov nad Ploučnicí, p. o. a firmou SIZ,
s. r. o. 468 45 Velké Hamry 694, za cenu 865 150 Kč.
Smlouva o úvěru – změna článku Období čerpání: mění se datum…“a trvá do 9. 7. 2013“
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p.
Urx, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Dračka, p. Klouček, p. Franclová ) 1 se
zdržel ( p. Lekner )
Usnesení č. 62/2013 :
ZaM po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi příspěvkovou
organizací Služby města Benešov nad Ploučnicí a Českou spořitelnou, a.s. ve výši 865.150,Kč se splatností do 3 let na koupi kolového malotraktoru ANTONIO CARRARO
TIGRETRAC HST 4400 s příslušenstvím a současně schvaluje zajištění tohoto úvěru
ručitelským závazkem města a pověřuje starostku města jeho podpisem.
6.ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
6.1. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2012
Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2012 /součástí zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření SOB za rok 2012/
Rozpočtový výhled Sdružení obcí Benešovska na roky 2014-2015, viz přílohy
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p.
Urx, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Dračka, p. Klouček, p. Franclová ) 1
nehlasoval ( p. Lekner )
Usnesení č. 63/2013 :
ZaM schválilo závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2012.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p.
Urx, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Dračka, p. Klouček, p. Franclová ) 1
nehlasoval ( p. Lekner )
Usnesení č. 64/2013 :
ZaM schválilo rozpočtový výhled Sdružení obcí Benešovska na roky 2014 – 2015.
6.2. Plán práce na 2. pololetí 2013

18.09.2013

1. Zahájení, návrhová komise
starostka
2. Kontrola usnesení z minulého ZaM starostka
3. Rozbor finančního hospodaření města
za I. pol. 2013
p. Sluková
4. Zpráva finančního výboru
p. Kulíková
5. Prodej, koupě majetku města
starostka
6. Organizační záležitosti
7. Diskuse
8. Návrh na usnesení, z á v ě r

Říjen 2013
30.10.2013

11.12.2013

- Pracovní jednání k rozpočtu města na rok 2014

1. Zahájení, návrhová komise
starostka
2. Kontrola usnesení z minulého ZaM starostka
3. Prodej, koupě majetku města
starostka
4. Zpráva kontrolního výboru
PhDr. Henig
5. Organizační záležitosti
6. Diskuse
7. Návrh na usnesení, z á v ě r
1. Zahájení, návrhová komise
starostka
2. Kontrola usnesení z minulého ZaM starostka
3. Rozpočet města na rok 2014
p.Sluková
4. Prodej, koupě majetku města
starostka
5. Organizační záležitosti
6. Diskuse
7. Návrh na usnesení, z á v ě r

Diskuse :
p. Ušák – měl by se schvalovat řádný rozpočet pokaždé, má to spoustu výhod pro organizační
složky města
– má technický návrh, přeje si, aby byla zpráva i výboru pro rozvoj (tak jako je zpráva
FV a KV) a na každém jednání zastupitelstva, aby byla zařazena do programu
p. Kulíková – dotazuje se p. Leknera, do kdy chce zprávu FV ohledně koupaliště
Starostka – dohodnut termín do konce roku
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p.
Urx, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Lekner, p. Dračka, p. Klouček, p.
Franclová)
Usnesení č. 65/2013 :
ZaM schválilo plán práce na 2. pololetí s doplněním o zprávu výboru pro ,,Rozvoj a
investiční priority města Benešov nad Ploučnicí.“
7. DISKUSE
7.1. Informace o jednání SVS
Místostarosta – informuje o valné hromadě, která proběhla 13.6.2013 v Teplicích

– řešila se cena vody pro odběratele a proběhla diskuse k aktuálním otázkám
činnosti SVS
– přítomen byl i p. Ušák, který tam přednesl návrh – začít jednat se společností
SčVK o tom, zda změnit smlouvu ve prospěch společnosti SVS – druhá
varianta je, připravit se po roce 2020 na vypsání nového výběrového řízení na
dodavatele služeb
p. Ušák – se v SVS soustředí na řešení problému koncesní smlouvy mezi SVS a SčVK
p. Urx – udivuje ho, že jako pozorovatel účastnící se valné hromady, tam hovoří jménem
města člověk, který tam nebyl delegován – proč nepřednesl návrhy p. místostarosta
Místostarosta – návrhy vzešly od p. Ušáka, neviděl důvod od něj brát tyto listiny a přednášet
to tam za město – jinak co se týká hlasování, tam hlasoval o všech bodech
pouze místostarosta
p. Ušák – pokud by nejel p. místostarosta, jel by p. Ušák
7.2. Informace o povodních
Povodňové škody.
Obnova území na Ovesné.
Starostka – 1. - 2. června byly problémy na Bystré, kde se dostala voda na 3. stupeň
– problém máme na Fojtovickém potoce, kde to semlelo kousek opěrné zdi a největší
problém máme na Ovesné
– na Ovesné je v současné chvíli odhad na 1 200 000 Kč včetně komunikace
p. Ušák – děkuje starostce, organizačním složkám města a nejvíc dobrovolným hasičům –
chtěl by iniciovat, abychom jim víc pomáhali i ve smyslu všech těch možných
projektů, ať už jsou to fondy Ústeckého kraje, tak i Cíl 3
Starostka – na Cíl 3 jsme se hlásili už v loňském roce
– dotace na techniku byly pozastaveny, musíme počkat do roku 2015
– teď zkoušíme získat z Cíle 3 alespoň trošku, nikoli na techniku, to musíme počkat,
ale alespoň na mezinárodní spolupráci
– děkuje všem - každý kdo mohl, tak zasahoval
7.3. Informace – řešení dopravní situace na sídlišti (jednosměrný provoz)
Stav realizace.
p. Šohaj – tato akce se připravuje delší dobu, je zařazena do rozpočtu pro letošní rok
– zjednosměrnění je připravené tak, že auta budou jezdit ve směru od Benešova,
směrem na Děčín
– původně se uvažovalo, že budou vyznačena šikmá stání – bylo by to ideální
z hlediska používání, ale aby se zachoval dostatečný počet parkovacích míst na
sídlišti, tak zůstane zachováno kolmé stání
– předpokládáme, že bychom v říjnu přistoupili k realizaci tohoto opatření –
předpokládané náklady jsou asi 100 000 Kč
Místostarosta – preferuje šikmé stání
p. Ušák – podporuje místostarostu
– rád by znal čísla, o kolik se sníží počet parkovacích míst
Starostka – myslí si totéž, snížení počtu parkovacích míst by nebylo tak hrozné
p. Šohaj – jedná se o výrazné snížení
p. Ušák – pokud bychom kolektivně dospěli k nějakému názoru, že to chceme šikmo, je šance
to změnit ?

V čase 18:00 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku.
p. Šohaj – při realizaci šikmých stání, můžeme získat 90 stání
– je potřeba 89 stání, maximální požadavek 111 stání
– při realizaci kolmých stání, 95 míst, při úpravách až 109 stání
– rozdíl mezi maximálními hodnotami je 19 stání
p. Dračka – komise ŽP doporučila šikmá stání
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p.
Urx, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Dračka, p. Klouček, p. Franclová ) 1 se
zdržel ( p. Lekner )
Usnesení č. 66/2013 :
ZaM schválilo šikmá parkovací stání na sídlišti – dle studie.
7.4. Informace – nabídka na elektronické aukce ke snížení cen elektřiny či plynu pro
občany a obce
Místostarosta – navštívil nás zástupce firmy eCENTRE a nabídl městu, občanům a
podnikatelům tohoto města elektronickou aukci jejich prostřednictvím
– jedná se o komodity: elektřina, plyn, mobilní operátoři, popř. pohonné hmoty
Starostka – čím víc lidí, včetně města, se spojí dohromady, tím je to zajímavější balík a tím víc
se firmy předhánějí, aby daly nižší nabídku
p. Klouček – dotazuje se na firmu
p. Ušák – byl by rád, kdyby se město v této věci angažovalo
Starostka – zástupce eCENTRE byl přizván na jednání Sdružení obci Benešovska – ideální by
bylo, pozvat zástupce eCENTRE na příští jednání zastupitelstva
p. Zelený – chce zmínit, firma TeploPro od toho zrazovala, říkala, že je to jeden velký boom a
že to dopadne velice špatně pro občany našeho státu
p. Ušák – proto navrhoval se v létě sejít a do té doby obstará veškeré informace
p. Dračka – poskytovatelů těchto služeb je celá řada, je potřeba si vybrat velmi odpovědně
p. Lekner – podporuje p. Dračku a p. Ušáka
– pokud se bude řešit i mobilní telefonování, měli by se spojit s Děčínským
magistrátem, který, předpokládám, má stále nějaký levnější tarif
Starostka – mobilní volání mají instituce v Benešově zajištěné již rok
– vezme si to na starost
7.5. Diskuse
p. Mádle – vrací se k výstavbě obchodního domu
– např. v Kamenici je mnoho obchodů – chce zastupitele seznámit se všemi obchody
v České Kamenici
p. Ušák – podpora živnostníků, to jak město vypadá – je špatně
– souhlasí s řešením toho prostoru
– záležitost dopravního zančení – na minulém jednání ZaM vznesl podnět ohledně
značky ,,Benešov nad Ploučnicí“ směrem od Ovesné – nebyla vidět
– dostal podnět od občana, že v ulici Wolkerova chybí zrcadlo
– další podnět se týká záležitosti s koupalištěm – nájemce restaurace dostal výpověď a
ta výpověď má nějakou lhůtu – jak je po zbytek sezóny řešena tato záležitost ?

Starostka – dostal výpověď, protože dluží za nájem – stejně jako předchozí nájemce –
převezmou to služby města
p. Mádle – doplňuje p. Ušáka (ohledně obchodního domu)
– původně se počítalo s tím, že tam bude autobusové nádraží – což je pro dnešní
dobu úplná hloupost
– spojení s Děčínem je (v České Kamenici) mnohem lepší, než tady u nás z Benešova
– naše služby nejsou schopny vydělat si samy na traktor, aniž by si půjčovaly
p. Dračka – má informaci od p. Šohaje – zrcadlo by mělo být umístěno (Wolkerova ulice)
– záležitost cyklistů – první náměty tabule na cyklostezku Ploučnice v našem úseku
p. Lekner – myslí, že p. M. na koupališti podniká na cizí účet už od samého začátku
p. Kulíková – dotazuje se na kácení lesa (na Táborksým vrchu), jak to bude pokračovat, zda
to tam někdo dočistí
Starostka – obrátí se na správce lesů
p. Kulíková – obrací se na p. Šohaje – na dětském hřišti se strhl svah a neudělala se žádná
opěrná zeď a když jsou velké deště, tak se to celé sune dolu
p. Šohaj – ví jaký je tam stav – potřeba řešit – plocha se postupně upravuje
Starostka – úkol číslo 1 – zpevnit svah
– budou i nové hrací prvky
p. Ušák – pokud budem dělat sídliště, označení ,,obytná zóna“ na obou koncích, minimálně u
sámošky p. Š., podobné řešení u základní školy – všechny vjezdy ke školám, i
od nádraží dál (od fotbalového hřiště) – skoro základní nutnost
Starostka – dopravní inženýr nám to nedoporučil
p. Ušák – navrhuje vypsat soutěž na provozovatele tisku Benešovských novin
– ohledně obsahu a příspěvků – doporučuje zřízení redakční rady
– Koalice pro Benešov zanikla
p. Mádle – odvodnění na stezce, směrem na vrch Ostrý – někdo by se měl podívat na
odkanalizování toho povrchu
Starostka – nafocené - řeší investor stavby
p. Lekner – doporučuje po 5 letech nové výběrové řízení na provozovatele tisku Benešovských
novin
p. Lekner – z jakého zdroje pochází informace, že je p. Lekner původcem toho, že na
cyklostezce mezi Benešovem nad Ploučnicí a Malou Velení není asfaltový povrch
p. Dračka – město chtělo v celé délce asfaltový povrch
– dostal zápis z kontrolního dne, kde je podpis p. Leknera, že se odsouhlasila
změna
p. Lekner – žádný jeho podpis tam nemůže figurovat
p. Ušák – asfalt by byl lepší
V čase 19:00 starostka vyhlásila desetiminutovou přestávku.
p. Podmanická – bylo nám slíbeno, že budeme mít v Českolipské ulici chodník – máme jen
písek
– bylo natřeno osvětlení – ale v Českolipské ulici jsou lampy natřeny asi jen
1,5 metru, zbytek je rezavý
p. Šohaj – v současné době připravujeme stavbu chdníku mezi Valkeřickou ulicí a mostkem,
kde chybí na Českolipské
Starostka – co se týče lamp – bude iniciovat jednání s p. Průšou, který to má ve správě
p. Ušák – dolňuje informace o kamionové dopravě
p. Lekner – dotazuje se vedení města na informaci o tom, jak se vyvíjí vyšetřování údajného
podvodu, kterého se měl dopustit právní zástupce města p. Mgr. Špička

Starostka – nemáme právo podávat tyto informace – odkázala tazatele na p. Špičku, neboť se
jedná o jeho soukromou záležitost
V čase 19:30 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku a požádala návrhovou komisi o
přípravu návrhu usnesení.
8. NÁVRH NA USNESENÍ
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Lekner, p. Dračka, p. Klouček, p. Urx, p. Zelený, p. Zíval, p. Kulíková, p. Mádle ) 1 nehlasoval
( p. Ušák )
Usnesení č. 67/2013 :
ZaM schválilo usnesení z jednání dne 19. 6. 2013.
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.
Ověřovatelé zápisu :
Ota Dračka……...……………………………………..
Jiří Zelený.....….………………………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………….

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

