ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 30. 3. 2016 od 17:00 hodin v Městském kulturním zařízení (kino)

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: p. Zděnka Myšíková

Za MěÚ : Bc. Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Zdeněk Přivřel, BBA – tajemník MěÚ, Jan
Svatoš – velitel MěP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS, Ing. Karel Šohaj – ved. odb.
VŽP, Bc. Blanka Vyhnálková, DiS – pov. vedením odb. SM, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ,
Stanislava Feistnerová – zapisovatelka, Ing. Pavel Košnar – ředitel SLM, Monika
Mansfeldová – referentka FaP

Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2016-1/30-3-2016

1. Zahájení, návrhová komise
Zasedání zahájil a řídil starosta města pan Filip Ušák. Přivítal přítomné a nechal hlasovat o
složení návrhové komise a programu.
Starosta určil zapisovatelku jednání paní Stanislavu Feistnerovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Radka Leknera a pana Karla Vrbického.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 25/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Radka
Leknera pana Karla Vrbického.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 12 pro (p. Jansa, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová,
p. Prášek, p. Mádle, p. Urx, p. Provazník, p. Zelený, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Dračka), 2
se zdrželi (p. Vrbický, p. Lekner)

Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: p. Radek Prášek, p. Ota Dračka, p. Andrea
Kulíková.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 26/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve
složení: pan Radek Prášek, pan Ota Dračka, paní Andrea Kulíková.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 12 pro (p. Jansa, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová,
p. Vrbický, p. Mádle, p. Lekner, p. Urx, p. Provazník, p. Zelený, p. Tesarčíková, p. Černá), 2
se zdrželi ( p. Dračka, p. Prášek)
Starosta předložil program dnešního jednání:
Navržený program:
1) Zahájení, návrhová komise
2) Kontrola usnesení z minulého ZaM
3) Zpráva finančního výboru, včetně inventarizace majetku za rok 2015
4) Prodej, koupě majetku města
5) Zpráva o činnosti MěÚ a města
6) Organizační záležitosti
7) Diskuse
8) Návrh na usnesení, závěr
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 27/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém
znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro - všichni

2. Kontrola usnesení z minulého ZaM
Usnesení č. 23/2016:
ZaM po projednání ukládá kontrolnímu výboru prověřit okolnosti týkající se vyřazení
z trvalého provozu traktor Zetor 7341 s termínem 15.6.2016. – úkol trvá
Usnesení č. 28/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého
ZaM.

3. Zpráva finančního výboru, včetně inventarizace majetku za
rok 2015
Předsedkyně finančního výboru paní Andrea Kulíková předkládá zprávu ve znění:

Termín leden-březen 2016
Datum zpracování: 29. březen 2016
Finanční výbor města Benešov nad Ploučnicí pracuje ve složení:
Andrea Kulíková – předsedkyně, Radek Provazník, Martin Verner, Jiří Zelený a David
Pflanzer – členové
Finanční výbor se v 1. čtvrtletí 2016 sešel 2x na samostatném jednání a 1x v rámci
inventarizační komise.
Každého jednání se účastní vedoucí Finančního a plánovacího odboru Bc. Lenka Sluková.
V rámci svých jednání byla projednána témata
- plánované investiční akce na rok 2016, rozpočtová opatření, přehled probíhajících
investic a přehled přidělených příspěvků RaM za toto období.
Na svém posledním jednání dne 29. března 2016 byli členové FV seznámeni se závěrečným
účtem města za rok 2015 s tím, že město dodrželo rozpočtovou kázeň. S rozborem
hospodaření a úplným zněním závěrečného účtu bude FV seznámen po uzavření 1. čtvrtletí
2016. Dále členové diskutovali o způsobech financování prioritních investičních akcí města a
možnostech jejich financování (vlastní zdroje, úvěry).
Hlavní inventarizační komise (členové finančního výboru) se zabývala inventurními soupisy
majetku těchto organizací:
1, Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, p.o.
2, Správa majetku
3, ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o.
4, Klub seniorů
5, RC Medvídek
6, Městské kino
8, Městská knihovna
9, SDH
10, Služby města Benešov nad Ploučnicí, p.o.
11, CDM Benešov nad Ploučnicí, p.o.
Soupisy byly řádně vyplněné a podepsané. HIK schválila inventurní soupisy majetku ve všech
organizacích.
U zbytného majetku byl podán návrh na vyřazení likvidací.

HIK schválila vyřazení a změny majetku dle předložených podkladů. Jednalo se o majetek
nefunkční, poškozený, fyzicky a morálně zastaralý.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu finančního výboru.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 29/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu finančního výboru
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro - všichni

4. Prodej, koupě majetku města
Není majetkoprávní operace.

5. Zpráva o činnosti MěÚ a města
Tajemník města, pan Zdeněk Přivřel, BBA předkládá zprávu ve znění:

V období od minulého zasedání ZaM dne 27.1.2016 plnil zdejší městský úřad úkoly, které
vyplývají z povinností, stanovených zákonem o obcích, pracovních náplní jednotlivých
odborů a také úkoly stanovené zvláštními zákony, upravujícími výkon přenesené působnosti.
Odbor HS kromě svých běžných úkolů na úrovni matriky, evidence obyvatel a sociálního
oddělení řešil konečné stavební úpravy knihovny. Dne 17.3 - 18.3.2016 proběhlo v knihovně
večerní čtení pro děti z MŠ a následné přespání dětí v MŠ. Tato akce byla velmi vydařená a
dětem se moc líbila. Odbor dále pořádal kulturní akce pro seniory a to jednak malování vajec
v místním klubu seniorů za účasti seniorů z našeho partnerského města Heidenau a poté
návštěvu našich seniorů v Heidenau dne 24.3.2016.
Odbor VŽP kromě oprav místních komunikací, které jsou obsahem zprávy, předložené
odborem k dnešnímu jednání, spolupracuje na tvorbě nového územního plánu města,
organizuje ve spolupráci se službami města předávání kompostérů a nádob na biologický

odpad. Odbor dále organizuje budování Workoutového hřiště, které má být předáno do
užívání do 29.4.2016. Probíhá rovněž uzavírání smluv na opravy památkových objektů města.
Odbor se aktivně účastnil převzetí nového automobilu pro naše hasiče. V této souvislosti
organizuje slavnostní předání vozu hasičům dne 2.4.2016 v 10.00 na zdejším náměstí.
Odbor FP se zabýval účetní uzávěrkou roku 2015 vč. vyhotovení závěrečného účtu,
vyhledáváním variant úvěrů pro investiční akce města. Dokončil rozeslání upomínek pro
neplatiče za odpady. Proběhlo jednání finančního výboru.
Odbor SM dokončil roční vyúčtování plateb za užívání městských bytů. Připravoval podklady
pro žádosti o stavební povolení týkající se zejména nástavby mateřské školky a dále pro
úpravy bílé školy a městského úřadu v souvislosti se snížením energetické náročnosti těchto
budov. Dále odbor připravoval podklady pro výběrová řízení na opravu střechy a výměnu
oken na budově č.p. 409 na Sokolském vrchu, výměnu oken na domě č.p. 560 v Bezručově
ulici a č.p. 95 v ulici Krátká.
Stavební úřad se jako orgán státní správy zabýval vydáváním příslušných stavebních
povolení, příp. kontrolami, předepsanými stavebním zákonem a dalšími právními předpisy
v oblasti výkonu přenesené působnosti. Připravil návrh na uzavření VP smlouvy pro výkon
činnosti speciálního stavebního úřadu na úseku silničního hospodářství. VP smlouva je
schválena RaM Benešov nad Ploučnicí a byla předána k projednání na MGM Děčín.
Podrobnější informace mohou členové ZaM získat u vedoucích jednotlivých odborů
prostřednictvím osobního jednání nebo písemných dotazů.
Starosta – doplňuje o další a informuje o jednání s krajem ohledně rekonstrukce silnice 262
mezi Děčínem a Starým Šachovem, zmiňuje největší opravy na území města - silniční nadjezd
nad železniční tratí na Českolipské silnici a rekonstrukci Fojtovického potoku, kdy celá tato
akce bude trvat do léta 2018. Záležitost týkající se cyklostezky, dohodu s krajem o umístění
sčítače kousek od pana Helinského a vyasfaltování v úseku mezi Františkovem n/Pl. a
Benešovem n/Pl. – 4.4. proběhne další jednání. Z dotace proběhne II. etapa rekonstrukce
sociálního zařízení na „bílé“ škole. Byla podána dotace na opravu hrobky Mattausch a k
Euroregionu Labe na tradiční setkávání seniorů. Město získalo dotaci 400.000,- na územní
plán. S programu regenerace památkové zóny se plánuje opravit dům č.p. 17 (fasáda a
přemístění bankomatu), Mariánský sloup a hrobka Mattausch a ze zbylých peněz mobiliář na
náměstí (např. přesunutí betonových truhlíků). Z operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost dotační výzvy 33, by se měla podat dotace na posílení komunitního plánu,
MA21, prevence kriminality aj., s 95% dotací. Zve na představení Jindřich VI., 5.7. a 6.7.
Ústeckého činoherního klubu na Zámku, na Mariánskou pouť s návštěvou pana biskupa a na
slavností otevření workoutového hřiště. Dále že BTS požádala o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení. Mluví o novém hasičském voze a následně zve ven na krátkou prohlídku.

V čase 17:28 starosta vyhlásil přestávku na představení nového hasičského vozu.
17:45 pokračování

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti MěÚ a města.
Usnesení č. 30/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti MěÚ a
města.

6. Organizační záležitosti
Vedoucí odboru finanční a plánovací, Bc. Lenka Sluková předkládá svá rozpočtová opatření
ve znění:
6.1. Informace o RO č. 5 – na vědomí
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města informaci o schváleném rozpočtovém opatření
č. 5 (Rada města us.č.86, dne 29. 2. 2016)
Důvodová zpráva:
Na základě předběžného rozpočtového opatření č. 1 bylo v radě města schváleno přijetí
dotace ÚP Děčín ve výši 78 tis. Kč. Převod § dle rozpočtové skladby – MSK Benešov nad
Ploučnicí, RC Medvídek, dotace pro absolventy Virtuální univerzity 3. věku 5 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí informaci o schváleném
rozpočtovém opatření č. 5.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 31/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí informaci o schváleném
rozpočtovém opatření č.5.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro - všichni

6.2.Rozpočtové opatření č. 7
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 7

Důvodová zpráva:
1. Na základě ukládajícího usnesení č. 92/2016 předkládáme ke schválení převod
finančních prostředků z kapitoly HS a z příspěvků RaM do kapitoly Klub seniorů
z důvodu předfinancování projektu „Kultura spojuje“, a to:
 z HS 28.000,- (odborné konzultace, řízení partnerských schůzek, poradenství)
 z příspěvků z rady města 100.000,- k dofinancování projektu
Org.
341
707
343

§
6171
3900
3429

Částka
-28.000,-100.000,128.000,-

2. Převod finančních prostředků z kapitoly HS ve výši 40000,- Kč do kapitoly Pojištění
majetku z důvodu vyčísleného pojištění hasičského vozu (cca 80 tis. Kč).
Org.
341
211

§
6171
6320

Částka
-40.000,40.000,-

3. Převod finančních prostředků z kapitoly Projektová dokumentace na konkrétní
projekty. Jedná se o PD faktura č. 16-001-00150 TRASO DC – Cihelní ul. ve výši
48.800,Org.
123
123

§
2549
2212

Částka
-48.800,48.800,-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočtové opatření č. 7

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 32/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočtové opatření č.7
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro – všichni

6.3. Výběrové řízení na poskytovatele úvěru
Vedoucí odboru správy majetku, Bc. Blanka Vyhnálková, Dis., předkládá materiál ve znění:

Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na pověření Městského
úřadu Benešov nad Ploučnicí, finanční odbor k vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele
úvěru pro Město Benešov nad Ploučnicí.
Informace o investičních akcích, které budou hrazeny úvěrem:
Oprava střechy na objektu č.p. 409, Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí
Výměna oken na objektu č.p. 409, Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí
Výměna oken na objektu č.p. 560, Bezručova ul., Benešov nad Ploučnicí
Výměna oken na objektu č.p. 95, Krátká ul., Benešov nad Ploučnicí






úvěr ve výši 6 milionů
počátek splácení od 1. 1. 2017
předpokládaná úroková sazba 0,85
doba splácení 5 let
výše splátek 100 tis. Kč měsíčně
 70 tis. Kč přijaté nájemné + 30 tis. Kč rozpočet města

Úvěr se bude částečně hradit z nájemného. Měsíční nájemné činí celkem částku
ve výši 77 713 Kč.
Doporučujeme měsíčně zanechat 10% z celé částky nájemného na běžné opravy objektů.
Důvodová zpráva:
Okna ve všech výše uvedených objektech nejsou již plně funkční a jsou dožilá. Střecha na
bytovém domě č.p. 409 je ve špatném technickém stavu, hrozí nebezpečí pádu krytiny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí pověřuje RaM, aby prostřednictvím finančního
odboru vyhlásila výběrové řízení na poskytovatele úvěru ve výši 6 mil. Kč.

Místostarosta – upozorňuje na havarijní stav střechy na Sokolském vrchu 409, uvolňují se
tašky a špatný stav oken
p. Urx – zmiňuje důležitost opravy mostu v Sokolovské ul., vzít si úvěr společně s tím
najednou

Starosta – komunikoval s panem hejtmanem o možnostech profinancování mostu, nevypadá to
příliš reálně. Špatně vypadá i situace ohledně dalších možností dotací. Pravděpodobně
nezbude než akci financovat s pomocí úvěru. První variantou, že úvěr by byl splácený ze
splátek nájemného a druhá varianta, že by se vzal úvěrový rámec na větší investice, zateplení
„bílé“ školy a MěÚ atd., že teď je výhodný úrok, prosí o doplnění této věci p. Slukovou.
p. Sluková - v ČS si nechali vytvořit modelovou situaci na dvě výše úvěru, ve výši 20 a 30
mil. na 4 prioritní akce, kdy úrok tento rok je pod 1%. Vhodnější by byl úvěr na 20 mil Kč.
Musí se předfinancovat, pak zažádat dotaci, ale nemusí vyjít, město tedy musí mít vlastní
peníze. Dílo se zahájí až po podpisu smlouvy s fondem, kvůli ochraně. Popisuje celou situaci,
priority a financování, úvěry které teď město má a splácí.
Celý audiozáznam zveřejněn na stránkách města:

http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2016-1/30-3-2016
p. Urx – i kvůli rekonstrukci silnice 262 by měl být prioritní most v Sokolovské ul.
Starosta – most je naprojektovaný, z hlediska termínů není možné to letos realizovat, ale
třeba o příštích prázdninách v roce 2017
p. Urx – ptá se, jak je to s dluhovou službou, úrokem a zadlužeností
p. Sluková – dluhovou službu hlídá ministerstvo financí, kam se každý rok posílají výkazy.
Banky v tom nevidí problém, hlídá se koeficient, který si umí sama spočítat
p. Urx – měly by být vyčíslené priority a podle toho se rozhodovat už o konkrétním úvěru
p. Prášek – chtěl by mít vypracovaný soubor majetku města, v jakém je stavu, stejně jako byl
vypracovaný soupis oprav komunikací
p. Sluková – informuje, že ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 je vypsaný celý
majetek města k rekonstrukci nebo údržbě, kde největší prioritu má rekonstrukce MŠ na
částku 2.mil Kč
Starosta – tento týden se snad dozvíme, zda vyjde projekt na MŠ, na kolik je bývalá dotace
uznatelná směrem k nové dotaci v rámci udržitelnosti. K záležitosti mostu říká, že v současné
době bohužel neexistuje dotace k jeho rekonstrukci. Konečné rozhodnutí tedy bude
demokraticky na zastupitelstvu.
p. Lekner – dotazuje se na pana Jansu ke střeše na budově Sokolského vrchu, aby opět
nedošlo k obcházení výběrové komise
Místostarosta – nikdy nebyl záměr obcházet výběrovou komisi. Oprava střechy bude okolo 3
mil. Kč, z místních pokrývačů do toho nikdo nepůjde
p. Lekner – zadání střechy na budově kina nebylo v pořádku, šetří to kontrolní výbor
Starosta – výsledek kontrolního výboru bude na ZaM v červnu

p. Tesarčíková – je nejvyšší čas mluvit o rekonstrukci MŠ, která začíná 1.7., bude se dělat
výběrové řízení a musí se předfinancovat
Místostarosta – je potřeba do žádosti o dotaci uvést, z jakých zdrojů se to bude platit,
zastupitelstvo by mělo schválit záměr, I. etapa se bude financovat na konci roku 2016
p. Vyhnálková – výběrové řízení se vyhlásí během dubna a od 1.7. se začne pracovat. Etapa
dotace je rozvržena do konce roku 2016, ukončení prací bude na konci srpna. Pokud vyjde
dotace, zjistí se to až někdy v říjnu a proplatí v březnu 2017, 2mil. Kč tedy teď musí město mít
k dispozici. I. etapa by se řešila bez potvrzené dotace, smlouva by směrem k ní byla upravená.
p. Tesarčíková – v žádosti by mělo být jasně stanoveno, jak bude zaplaceno. Kdy se tedy bude
podávat žádost o dotaci? Dnes na zastupitelstvu by se tedy mělo rozhodnout o 2. mil. Kč.,
jinak by to bylo špatně
p. Tojmarová – ptá se, jak je možné, že na to dnes přišla paní Tesarčíková? Proč to není
připravené? A dále se ptá, jestli by u objektu 409 nešla střecha a výměna oken s pomocí přes
zelenou úsporám?
p. Vyhnálková – dá se žádat, ale dotace je jen ve výši 40% a musí se splňovat kritéria a třeba
krytina střechy, která je tady nejdůležitější, není uznatelný náklad. Na dotaci by stejně nebyl
nárok podle energetického posudku
p. Kulíková – o úvěru se bavili i na finančním výboru, prioritní věci byly v návrhu rozpočtu
na konci roku 2015 v přehledu. Mělo by se specifikovat pro radu města, že prioritní bude
rekonstrukce školky a Sokolský vrch
Starosta – to je návrh, který roztrhává koncept rozdělení úvěrů
p. Tesarčíková – oceňuje nápad s nástavbou MŠ, třeba už kvůli inkluzi, proto klade důraz na
žádost o dotaci, aby se někde neudělala chyba
p. Vyhnálková - v žádosti o dotaci chtějí, jak se to bude financovat, nemůže se napsat, že to
půjde z rozpočtu, protože peníze na to nejsou, stačí tam uvést, že bude hrazeno z úvěru. Jde
pouze o záměr, neschvaluje se, že se bude brát úvěr
p. Tesarčíková – navrhuje přijmout ještě jedno usnesení, že zastupitelstvo schvaluje záměr
Starosta v čase 18:26 vyhlašuje přestávku na přípravu usnesení
18:31 pokračování
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 33/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje záměr předfinancování akce
rozšíření kapacity budovy MŠ prostřednictvím úvěru.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro – všichni

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 34/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí pověřuje RaM, aby prostřednictvím
finančního odboru vyhlásila výběrové řízení na poskytovatele úvěru ve výši 6 mil. Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro (p. Jansa, p. Ušák, p. Kulíková, p. Prášek, p.
Mádle, p. Urx, p. Provazník, p. Zelený, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Dračka, p. Vrbický, p.
Lekner), 1 se zdržela (p. Tojmarová)

p. Lekner – prosí, aby se zvažovali investice a upřednostňovali se investice do majetku, že
nikdo by si nekoupil nové auto, když mu teče do střechy
p. Elisová – ptá se, kdy se odkanalizují dešťové svody, kdy se to bude řešit, že má promáčený
dům a začíná plesnivět, že dešťovka je stále vyvedená na chodníky
Starosta – tento problém se týká téměř celého města, je to veliké sousto a rozpočet města není
nafukovací a jsou teď jiné priority, které dnes už byly zmíněny

6.4. Obecně závazná vyhláška č. .../2016, o regulaci provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her
MĚS TO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Obecně závazná vyhláška č. .../2016,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí se na svém zasedání dne .......... 2016 usneslo
vydat na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky je zamezit společenským rizikům vyplývajícím z provozování některých
sázkových her, loterií a jiných podobných her, které často tvoří tzv. předpolí činností
rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy (např. lichva, krádeže, loupeže), a které
mají škodlivý vliv i na jejich účastníky a osoby jim blízké (např. rozvrat rodin, chudoba).

Článek 2
Zákaz provozování
Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích; loterií
a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích a loterií a jiných podobných her
podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích je na celém území města Benešov nad Ploučnicí
zakázáno.
Článek 3
Přechodné ustanovení
Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry uvedené v čl. 2 této vyhlášky povolené přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat až do doby stanovené vydaným povolením.
Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií
a jiných podobných her, ze dne 28. 3. 2012.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. .../2016,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Starosta – v současné době ministerstvo vnitra už dvakrát dotázalo město ke stávající
vyhlášce, kterou oni prošetřují, mělo by se buď všechno povolit anebo všechno zakázat. Nová
vyhláška by byla s platností od 1.1.2017, aby to nenarušilo podnikatelské aktivity a rozpočet
města, žádá k této nové vyhlášce o připomínky a vyjádření názoru ostatní zastupitele
p. Kulíková – nemá před sebou vyjádření ministerstva vnitra, žádá pana tajemníka o
vysvětlení, co ministerstvu vnitra vadí
Tajemník - vysvětluje, že pokud se zakáže jen v některých provozovnách, musí se pak u nich
prokazovat, že se tam děje něco protiprávního. V této vyhlášce, která je nyní, nemáme
jednoznačně prokázáno, že těm, kterým se to zakázalo, tam mají nějaké problémy a co je
vlastně ten problém, který město opravňuje jim to zakázat
p. Tesarčíková – navrhuje odložit bod do příštího zastupitelstva, nebylo k tomu vyjádření
ministerstva a ani důvodová zpráva

Starosta – souhlasí s paní Tesarčíkovou
p. Urx – souhlasí s odložením a nastudováním problematiky. Dotazuje se, zda to zakazuje i
vsazení si třeba Sportky
Starosta – je to podle obecné šablony vyhlášek, týká se to primárně přístrojů
p. Prášek – je pro zrušení výherních automatů
Staženo z materiálů! Přesunuto do dalšího ZaM!

6.5.Oprava fasády a nový nátěr na budově č. p. 17, náměstí Míru, Benešov nad
Ploučnicí

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, Ing. Karel Šohaj, předkládá materiál ve znění:

Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM návrh na usnesení ve věci poskytnutí příspěvku na „Opravu fasády a nový
nátěr na budově č. p. 17, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
Dům č. p. 17 je nemovitou kulturní památkou, která je zařazena do Programu regenerace městské
památkové zóny Benešov nad Ploučnicí pro rok 2016 (Program). Objekt je ve spoluvlastnictví, ve
kterém má Město Benešov nad Ploučnicí podíl 389/914 jednotek (42,6%). Realizace zakázky bude
probíhat s přispěním MK ČR. Podle pravidel Programu je nutné, aby opravy památkových objektů
byly financovány se spoluúčastí obce min. 10%. Navrhujeme pro realizaci příspěvek ve výši 40.000,Kč, který schvaluje Zastupitelstvo města.

Kč

%

Uznatelné náklady (smluvní cena)

192 300,00

100

Příspěvek Ministerstva kultury (MK)

90 000,00

46,80

Příspěvek Města Benešov nad Ploučnicí

40 000,00

20,80

Vlastníci nemovitosti

62 300,00

32,40

Rozpis dotace

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí odsouhlasilo poskytnutí spoluvlastníkům objektu
č. p. 17 příspěvek ve výši 40.000,-Kč na Opravu fasády a nový nátěr na budově č. p. 17,
náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí v rámci Programu regenerace městské památkové zóny
Benešov nad Ploučnicí pro rok 2016.
p. Vorel – ptá se, jestli ze strany Děčínské ul. se uvažuje o použití speciálního nátěru
p. Šohaj – toto opatření není navržené, podmínky jsou stanoveny NPÚ a stanovisko
odsouhlaseno Magistrátem města Děčín
p. Tesarčíková – zdá se jí divný návrh usnesení, město je také spoluvlastník

V čase 18:57 vyhlášena přestávka
19:09 pokračování

Starosta – prosí návrhovou a volební komisi o znění usnesení
p. Dračka – čte toto usnesení

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 35/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí účelového příspěvku ve
výši 40.000,- Kč spoluvlastníkům objektu č.p. 17 na opravu fasády a nový nátěr na budově
č.p. 17, náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí v rámci Programu regenerace městské
památkové zóny pro rok 2016.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro - všichni

6.6. Zpráva o plánu oprav místních komunikací po zimě 2015/2016 a převzatých
oprav komunikací v průběhu roku 2015 (plnění usnesení ZaM 18/2016)

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, Ing. Karel Šohaj, předkládá materiál ve znění:
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto Zprávu o plánu oprav místních komunikací po zimě 2015/2016 a
převzatých oprav komunikací v průběhu roku 2015 (plnění usnesení ZaM 18/2016)

Důvodová zpráva:
Usnesením č. 18/2016 uložilo ZaM vedoucímu odboru zpracovat Zprávu o plánu oprav
místních komunikací po zimě 2015/2016 a převzatých oprav komunikací v průběhu roku
2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí Zprávu o plánu oprav místních
komunikací po zimě 2015/2016 a převzatých oprav komunikací v průběhu roku 2015 (plnění
usnesení ZaM 18/2016)
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2016-1/30-3-2016
p. Tojmarová – na Ovesné, cesta za mostkem, je šílená situace, bylo by potřeba udělat
alespoň nějaký povrch, když ne asfalt, už je to tam řadu let
p. Černá – přimlouvá se za Družstevní ulici, aby se udělaly čáry na parkování
p. Šohaj – na Ovesnou je zpracovaný projekt, žádalo se o podporu z ministerstva pro místní
rozvoj na obnovu po povodních, tam se na město nedostalo, nebylo významné poškození, tahle
akce je v rozpočtu asi na 1mil. Kč a pokud zastupitelstvo rozhodne, že je to priorita, tak se to
udělá, bohužel je to v kopci a hned se to po drobných opravách spláchne
p. Lupač – podporuje diskuzní příspěvek ohledně mostu a navrhuje snížit rychlost
v Sokolovské ul. a aby to tam hlídala MěP, mohla by tam vybrat i peníze pro město
Starosta - MěP nemá radar
p. Lekner – dotazuje se pana Šohaje na propustek pod železniční tratí, pod lávkou u uhelných
skladů, stezka podél Ploučnice, prosakuje tam kanalizace, domluvit se s Malou Velení a
vyřešit tento problém, je to často používané místo
Starosta – katastr se tam láme, souhlasí a město se na to podívá

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 36/2016:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o plánu oprav
místních komunikací po zimě 2015/2016 a převzatých oprav komunikací v průběhu roku
2015 (plnění usnesení ZaM 18/2016)
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro - všichni

7. Diskuze

p. Vorel – ptá se na článek v Děčínském deníku, že jsou různé fámy po městě
Starosta – vysvětluje a popisuje celou situaci, popírá, že je autorem článku, článek ho pouze
citoval, že vše jsou cílené snahy posunout realitu někam jinam, pouze vyjádřil svůj názor na
fb, za kterým si stojí, a že to, co píše Děčínský deník, nemá možnost ovlivnit, nemohl udělat
korekturu článku
p. Vorel – ptá se, v jakém stavu jsou ostrůvky u Interkovu, jestli se na tom dál pracuje
Starosta – požádali o nezávazné vyjádření CHKO ke studii zpracované majitelem vodní
elektrárny a horní polovina se může upravit, ta spodní polovina by měla zůstat v původní
podobě. Majitel poloviny pozemku na tom zájem má. Záměr je k tomu hledat dotace, ale bude
to ještě chvíli trvat, než to projde přes ochránce přírody
p. Elisová – ptá se na parkování na náměstí, není pokutováno stejným metrem? Dále se ptá
pana Práška, jak je možné, že v minulém volebním období byl v kontrolní komisi a v lesích
bylo vše v pořádku a najednou je všechno špatně
Starosta – parkování má dvě roviny, někde se stát může, někde ne, MěP to pokutuje, ale jsou
jen čtyři strážníci, snahou je to parkování regulovat, prosí tímto MěP při těch různorodých
službách, které mají, na to nahlížet. Další opatření, která na to budou navazovat, bude
nahrazení betonových truhlíků ocelovými sloupky a tím zákazu vjezdu do horní části náměstí.
Dále je tady poptávka placeného parkování a rezidenčního stání a zakameruje se prostor pod
zámeckou zahradou a tím se zvýší bezpečnost. O odpověď na druhou otázku prosí pana
Práška
p. Prášek – faktickou místní kontrolou byli pověřeni pouze někteří členové, domnívá se, že to
byl pan Dračka a pan Semerád a on jen akceptoval, že na nic při šetření nepřišli. Soudní
znalec v oboru, Ing. Pucholt, shledal nedostatky v hospodaření, p. Dračka s p. Semerádem je
asi nenašli, neviděli je nebo nešetřili úplně všechno a nechodili po lese a neotevřeli lesní
hospodářský plán a evidenci a neporovnávali to., pan Pucholt tak učinil a ke každé položce to
vypsal. Ale toto všechno je ve zprávě kontrolního výboru, který je v návrhu zápisu.
Starosta – problematika lesů je složitá. Celou řadu zjištění a nedostatků zjistili náhodou, že
jim pan Gregor lhal, v počtu vykácených stromů, následné odcizení veškeré dokumentace a
divné prvky jeho chování, kdy si sám se sebou sepisoval smlouvu na 45 m3 dřeva. Nepřijde
mu fér kritizovat člena kontrolního výboru s jedním hlasem, kritika by měla směřovat do jiné
doby
p. Tojmarová – pan Gregor si naběhnul sám. Oni poskytli veškeré informace kontrolnímu
výboru a pan Pucholt na tom dělal intenzivně 3 měsíce denodenně, chodil po lese a objevily se
faktury, které byly v nepořádku a pan Gregor na ně svým chováním upozornil sám
p. Vorel – parkování na náměstí přijde o dalších 6 parkovacích míst, navrhuje autobusovou
zastávka před Jelenem posunout o 10m dál, vešly by se další 3 parkovací místa. Ještě se ptá,

že v červnu jsou slavnosti Slunovrat a jakým způsobem to bude probíhat, aby tam nebyl pivní
stan, že tam byl šílený bordel za ním
Starosta – zatím neumí odpovědět, je to v řešení, je několik variant, komornější a nebo větší,
není tedy závazná teze, ale určitě je zájem, aby byl co nejklidnější
p. Lekner – kolem stanu byl pořádek, třeba oproti horní části náměstí, pravidelně se tam
uklízelo, i ve 4 ráno tam bylo čisto a za tím si stojí, nemůže dávat za vinu provozovateli stanu,
že tam někdo močí
p. Lupač – děkuje za návštěvu prezidenta republiky, naopak se mu nelíbí vyvěšení vlajky
Tibetu, v době, kdy je tady čínský prezident a sepisují se obchodní smlouvy
Starosta – schválila to Rada města, nesouviselo to s návštěvou prezidenta Číny, ale
s mezinárodní akcí 10.3, kdy na výročí Tibetského povstání toto probíhá na celém světě, byl to
názor většiny rady města vyvěsit vlajku, je to gesto, které vyjadřuje hodnotové postoje
p. Mádle – je proti vyvěšení vlajky, politici jsou tady od toho, aby hájili zájmy našeho lidu.
Starosta – krásné na demokracii je, že spolu můžeme takhle veřejně a klidně nesouhlasit

V čase 19:50 ukončil starosta jednání.

8. Návrh na usnesení, Závěr

Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2016-1/30-3-2016

Ověřovatelé zápisu :

Radek Lekner……………………………………………..

Karel Vrbický…………………………………………….

Zapisovatelka :

Stanislava Feistnerová …………………………………..

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

