USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 24. 2. 2021 od 17:00 hodin v městském kině
ZaM po projednání s c h v a l u j e a s c h v á l i l o :
usn. č. 6/2021 - program zasedání v předloženém znění.
usn. č. 7/2021 - jako ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňku Černou a pana Filipa Ušáka.
usn. č. 8/2021 - návrhovou a volební komisi ve složení: pan Stanislav Zdobinský, Bc. Radek
Prášek a pan Martin Verner.
usn. č. 10/2021 - 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

usn. č. 11/2021 - 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.
usn. č. 12/2021 - 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.
usn. č. 13/2021 - dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků
a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2021.
usn. č. 14/2021 - rozpis konsolidace příjmů a výdajů na rok 2021.
usn. č. 15/2021 - že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru.
usn. č. 19/2021 - 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.
usn. č. 20/2021 - 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.
usn. č. 21/2021 - aktualizaci přílohy k dokumentu „Strategický plán rozvoje města Benešov
nad Ploučnicí“ – Databáze projektů.
usn. č. 22/2021 - 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.
usn. č. 23/2021 - 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.
usn. č. 24/2021 - Program pro poskytování návratné finanční výpomoci k předfinancování
výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva, dále jen „Bezúročné půjčky“.
usn. č. 25/2021 - 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“.
usn. č. 26/2021 - 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“.
usn. č. 28/2021 - „Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2020“.
usn. č. 30/2021 - zařazení bodu Zajišťování přímého přenosu z jednání zastupitelstva města,

na jednání dnešního zastupitelstva.
usn. č. 31/2021 - záměr pořizovat audiovizuální záznam z jednání zastupitelstva města.

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o :
usn. č. 27/2021 - 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.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 9/2021 - 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
usn. č. 16/2021 - že při sestavování, projednávání a schválení rozpočtu na rok 2021 byla
současně provedena předběžná řídící finanční kontrola.
usn. č. 17/2021 - zprávu kontrolního výboru.
usn. č. 18/2021 - zprávu finančního výboru.
usn. č. 29/2021 - zprávu o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí.

…………………………………
Pavel Urx
Starosta města

……………………………………
Petr Jansa
Místostarosta města

