USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 16. 12. 2015 od 17:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání s c h v a l u j e :
usn. č. 145/2015 - jako ověřovatele zápisu pana Radka Provazníka a paní Mgr. Zdeňku
Černou.
usn. č. 146/2015 - návrhovou a volební komisi ve složení: p. Karel Vrbický, p. Radek Prášek,
p. Ota Dračka.
usn. č. 147/2015 - program zasedání v předloženém znění.
usn. č. 148/2015 - rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2015.
usn. č. 149/2015 - rozpočet města na rok 2016 jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen
přebytkem hospodaření roku 2015.
Financování

Předpokládaný zůstatek na účtech k 31.12. 2015
8115

9388000,00 zůstatek na účtech

8115

1250000,00 zůstatek na účtech hasičský vůz - převod do r. 2016

8115

162000,00 zůstatek na účtech -pojistné plnění (lesy)

8115

200000,00 dotace na workoutové hřiště-převod do r. 2016

8124
Celkem

11.000.000,- Kč

-999600,00 zůstatek na účtech - splátka úvěru
10000400,00

Výdaje

Rozpočet

5xxx

35439000,00 běžné výdaje

5331

15796000,00 příspěvky příspěvkovým organizacím

522x

1350000,00 dotace spolkům, o.s., o.p.s., FO,PO

6xxx

11928447,00 kapitálové výdaje

Celkem

64513447,00

Příjmy

Rozpočet

1xxx

35600000,00 daně sdílené

1xxx

1200000,00 daň výlučná

1xxx

2621000,00 daňové poplatky

2xxx

5478820,00 nedaňové příjmy

4xxx

9613227,00 přijaté dotace

3xxx
CELKEM

0,00 kapitálové příjmy
54513047,00

Příjmy - výdaje

10000400,00

Financování

10000400,00

usn. č. 150/2015 - dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků
a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2016 takto:
 Služby města Benešov nad Ploučnicí, p.o.
8.396.000, Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí, p.o.
5.200.000, Školní jídelna v Benešově nad Ploučnicí, p.o.
1.100.000, Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, p.o.
1.100.000, Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí
939.000, Rodinné centrum Medvídek
100.000,usn. č. 152/2015 - že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru,
účetních.
usn. č. 153/2015 - předběžné rozpočtové opatření č. 29.
usn. č. 154/2015 - předběžné rozpočtové opatření č. 1.
usn. č. 155/2015 - rozpočtové opatření č. 30.
usn. č. 156/2015 - rozpočtové opatření č. 31.
usn. č. 157/2015 - rozpočtové opatření č. 32.
usn. č. 158/2015 - rozpočtové opatření č. 33.
usn. č. 159/2015 - rozpočtové opatření č. 34.
usn. č. 160/2015 - rozpočtový výhled na roky 2017-2018.
usn. č. 161/2015 - záměr zřízení Fondu na obnovu bytových domů v majetku města Benešov
nad Ploučnicí.
usn. č. 165/2015 - upravený návrh zadání Územního plánu města Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 169/2015 - plán práce na rok 2016 dle předloženého materiálu.
usn. č. 170/2015 - projednání návrhu rozpočtu SOB na rok 2016.
usn. č. 172/2015 - projednání odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 162/2015 - zprávu finančního výboru.
usn. č. 163/2015 - zprávu o činnosti MÚ a města Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 164/2015 - vyhodnocení projednání návrhu zadání Územního plánu Benešov nad
Ploučnicí ve spolupráci s určeným zastupitelem.
usn. č. 171/2015 - návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska.

ZaM po projednání s o u h l a s í :
usn. č. 168/2015 - s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské
skály na období 2014-2020 na svém správním území.

ZaM po projednání n e s o u h l a s í :
usn. č. 166/2015 - s návrhem na změnu v Územním plánu v záležitosti komerčního využití
plochy škvárového hřiště u bývalého Benaru 02.

ZaM po projednání s t a n o v u j e :
usn. č. 151/2015 - že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
(odpovědnými orgány) překročen jim stanovený objem běžných a
kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku
2016. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně
mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových
výdajů a naopak, povoluje.
usn. č. 173/2015 - od 1.1.2016 neuvolněným zastupitelům měsíční odměnu v maximální výši
dle přílohy č. 1 NV č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Měsíční
odměna se poskytne za výkon funkce, za kterou náleží nejvyšší odměna.

ZaM se po projednání s e z n á m i l o :
usn. č. 167/2015 - se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály.

…………………………………
Filip Ušák
Starosta města

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

