ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 13. 06. 2012 od 17:00 hodin v Městském kině
Přítomni: dle prezenční listiny / 14 /
Omluveni : pan Karel Vrbický
Za MěÚ : paní Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Bc. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS,
Bc. Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ, paní Blanka Vyhnálková –
pověřená vedením odb. SM, pan Zdeněk Přivřel – tajemník MěÚ, Andrea Hodačová –
zapisovatelka, Václav Červenka – velitel MěP, Monika Mansfeldová – odb. FaP
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 a ověřovatelích zápisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 50/2012 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení : p. Hana Franclová, p. Filip Ušák, p. Ota
Dračka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 51/2012 .
ZaM schválilo ověřovatele zápisu ve složení : PhDr. Zdeněk Henig, p. Andrea Kulíková.
Starostka – představila přítomným program dnešního jednání - nutno doplnit program o
organizační záležitosti
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 52/2012 :
ZaM schválilo doplnění programu o bod organizační záležitosti.
Program :
-Kontrola ukládajících usnesení z minulého jednání ZaM
-Zpráva kontrolního výboru
-Výsledek hospodaření města za první čtvrtletí 2012
-Prodej, koupě majteku města
-Zpráva o přípravě Benešovského slunovratu
- Organizační záležitosti
-Diskuse
-Návrh usnesení, závěr
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 53/2012 :
ZaM schválilo program jednání.
2. KONTROLA USN. Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZaM
Na minulém jednání ZaM nebylo přijato žádné ukládající usnesení.

3. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
Předkladatel : Josef Klouček – předseda KV
Pan Klouček – přednesl zprávu KV – viz příloha zápisu
Pan Ušák – na jednání KV navrhoval, aby MěÚ byl více transparentní – zveřejňování
doslovných zápisů RaM, zveřejňování smluv města a přísp. organizací
- vznesl dotaz na pana Dračku, ohledně zápisu KV, kdy do zápisu dopsal rukou svou
poznámku po podpisu
Pan Dračka – poznámku do zápisu napsal před podpisem
Pan Ušák – návrhy na usnesení :
1) ZaM ukládá MěÚ zveřejnit všechny smlouvy města a městských příspěvkových organizací.
2) ZaM ukládá MěÚ zveřejňovat na webových stránkách doslovné zápisy z RaM.
Starostka – nechala hlasovat o prvním návrhu pana Ušáka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 5 pro, 2 proti, 7 se zdrželo
Usnesení č. 54/2012 :
ZaM neschválilo zveřejňování všech smluv města a příspěvkových organizací.
Starostka –na žádost PhDr. Heniga přečetla §101 zákona o obcích a nechala hlasovat o
druhém návrhu pana Ušáka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 7 pro, 6 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 55/2012 :
ZaM neschválilo zveřejňování doslovných zápisů z jednání RaM.
Usnesení č. 56/2012 :
ZaM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Starostka - RaM doporučuje ZaM pověřit KV kontrolou využití příspěvku města v hospodaření
MSK dle předložené zprávy.
p. Ušák – nemá důvěru v KV a je toho názoru, že nic neprověří
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro, 1 proti
Usnesení č. 57/2012 :
ZaM pověřuje KV provést kontrolu využití příspěvku města v hospodaření MSK dle
předložené zprávy.
Celá diskuse k tomuto bodu je zveřejněna na intern. stránkách města.

4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2012
Předkladatel : Lenka Sluková – vedoucí FaP odb.
Paní Sluková – přednesla zprávu – viz příloha zápisu
Usnesení č. 58/2012 :
ZaM bere na vědomí zprávu o hospodaření města v prvním čtvrtletí.
Celá diskuse k tomuto bodu je zveřejněna na intern. stránkách města.

5. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
Předkladatel : Blanka Vyhnálková – pověřená vedením odb. SM
1) Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na schválení uzavření
souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě §2
zákona ČNR č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve
znění pozdějších předpisů s LESY ČR s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové.
Jedná se o historický majetek obce.
Pozemky
výměra
k.ú.
399/2
72 m2
Benešov nad Ploučnicí
399/3
69 m2
Benešov nad Ploučnicí
RaM doporučuje ZaM schválit přechod vlastnického práva k p. p. č. 399/2 o výměře 72 m2 a
p. p. č. 399/3 o výměře 69 m2 vše v k. ú. Benešov nad Ploučnicí na město Benešov nad
Ploučnicí z majetku státního podniku Lesy České republiky, Přemyslova 1106, Hradec
Králové. Jedná se o historický majetek města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 59/2012 :
ZaM schválilo přechod vlastnického práva k p. p. č. 399/2 o výměře 72 m2 a p. p. č. 399/3 o
výměře 69 m2 vše v k. ú. Benešov nad Ploučnicí na město Benešov nad Ploučnicí z majetku
státního podniku Lesy České republiky, Přemyslova 1106, Hradec Králové. Jedná se o
historický majetek města.
2) Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na schválení uzavření
souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě §2
zákona ČNR č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve
znění pozdějších předpisů s LESY ČR s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové.
Jedná se o historický majetek obce.
Pozemky
výměra
k.ú.
399/1
16 851 m2
Benešov nad Ploučnicí
229/1
42 402 m2
Františkov nad Ploučnicí
229/5
132 127 m2
Františkov nad Ploučnicí
229/6
309 404 m2
Františkov nad Ploučnicí
RaM doporučuje ZaM schválit přechod vlastnického práva k p. p. č. 399/1 o výměře 16 851
m2, p. p. č. 229/1 o výměře 42 402 m2, p. p. č. 229/5 o výměře 132 127 m2 a p. p. č. 229/6 o
výměře 309 404 m2 vše v k. ú. Benešov nad Ploučnicí na město Benešov nad Ploučnicí
z majetku státního podniku Lesy České republiky, Přemyslova 1106, Hradec Králové. Jedná se
o historický majetek města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 60/2012 :
ZaM schválilo přechod vlastnického práva k p. p. č. 399/1 o výměře 16 851 m2, p. p. č.
229/1 o výměře 42 402 m2, p. p. č. 229/5 o výměře 132 127 m2 a p. p. č. 229/6 o výměře
309 404 m2 vše v k. ú. Benešov nad Ploučnicí na město Benešov nad Ploučnicí z majetku
státního podniku Lesy České republiky, Přemyslova 1106, Hradec Králové. Jedná se o
historický majetek města.

Pan Ušák – SLOVANY na prodej – dotaz na to, zda město zjišťovalo stav objektu atd.
Starostka – podala informaci o schůzce s panem Šlamborem ( majitel objektu ), objekt je
v dost hrozném stavu
Pan Henig – podal informaci o tom, že objekt byl nabídnut i Památkovému ústavu
Celá diskuse k tomuto bodu je zveřejněna na intern. stránkách města.

6. ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ BENEŠOVSKÉHO SLUNOVRATU
Předkladatel : odb. HS, kulturní referentka ( omluvena )
Paní Čvančarová – přednesla zprávu – viz příloha zápisu
- změna programu – zrušeno vystoupení paní Němcové (sobota 23.6.2012)
Starostka – program bude doplněn o celodenní možnost prohlídky kostela
Usnesení č. 61/2012 :
ZaM bere na vědomí informaci o přípravě Benešovského slunovratu.
Celá diskuse k tomuto bodu je zveřejněna na intern. stránkách města.

7. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Celé diskuse k probraným bodům jsou zveřejněny na intern. stránkách
7.1. Územní plán
Předkladatel : Bc. Karel Šohaj – ved. odb. VŽP
Na základě schůzky s Úřadem územního plánování MM Děčín ( zápis viz příloha ) vznikly
čtyři návrhy na usnesení.
RaM doporučuje ZaM schválit žádost o součinnost Úřadu územního plánování MM Děčín při
přípravě nového územního plánu města Benešov nad Ploučnicí.
Starostka – do 30. září může každý občan podat připomínky nebo návrhy k novému ÚP
města – zodpovědná osoba je Bc. Karel Šohaj – vedoucí odboru VŽP
- v listopadu proběhne pracovní jednání ZaM, kde budou veškeré návrhy probrány
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 62/2012 :
ZaM schválilo pořízení nového územního plánu z vlastního podnětu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 63/2012 :
ZaM schválilo podání žádosti o pořízení územního plánu na Úřad územního plánování MM
Děčín.
Starostka - změny ÚP přijaté pod us. č. 96/2009 budou automaticky zapracovány do nového
ÚP. RaM doporučuje ZaM revokaci us. č. 96/2009.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 64/2012 :
ZaM schválilo revokaci usnesení číslo 96/2009 v plném znění.
Starostka - spolupráce s Úřadem územního plánování MM Děčín při přípravě nového
územního plánu města Benešov nad Ploučnicí.
RaM doporučuje ZaM určit p. Otu Dračku jako kontaktní osobu pro Úřad územního

plánování MM Děčín při přípravě podkladů nového územního plánu města Benešova nad
Ploučnicí.
Pan Ušák – nesouhlasí s tím, určit pana Dračku jako kontaktní osobu
- navrhuje některého ze členů RaM ( p. Zelený, p. Urx, p. Franclová )
Pan Klouček – pan Dračka má přehled z pohledu životního prostředí
pan Urx – časově je zaneprázdněn, souhlasí s původním návrhem určit jako kontaktní osobu
pana Dračku
Starostka – nechala hlasovat o návrhu pana Ušáka
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 5 pro, 7 proti, 2 se zdrželi
Usnesení č. 65/2012 :
ZaM neschválilo člena rady města jako zástupce města pro spolupráci s pořizovatelem
územního plánu.
Starostka – nechala hlasovat o původním návrhu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro, 4 proti, 2 se zdrželi
Usnesení č. 66/2012 :
ZaM schválilo pana Otu Dračku jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem
územního plánu.
7.2. Rozdělení výtěžku z VHP
Starostka - rozdělení výtěžku z VHP – poslední částka za rok 2011
RaM doporučuje ZaM schválit rozdělení výtěžku z VHP ve výši 119 307,- Kč:
BS Aktiv – 5 000
Včelaři – 5 000
Chovatelé – 5 000
Hasiči – 5 000 – memoriál Ing. Emila Vrbického, mezinárodní aktivity
Vybavení dětských hřišť - pod jídelnou – 89 307,- (pískoviště, lavičky, hrací prvky)
Heřmanovská – 10 000 (lavičky, popř. oplocení)
Paní Myšíková – vznesla dotaz na legendy k žádostem o příspěvek
- hřiště – financovat z jiných peněz
Starostka – odpověděla paní Myšíkové na místě
Pan Lekner – vzhledem k tomu, že BS Aktiv nemá právní subjektivitu, tak navrhuje změnu
usnesenení – místo BS Aktiv dát paní Ludmila Šumová
- navrhuje snížit částku na dětské hřiště o 15.000,-Kč a tuto částku rozdělit mezi
Včelaře, Chovatele a Hasiče
Pan Ušák – souhlasí s návrhem pana Leknera
- na příštím jednání by měla vystoupit paní Klomfarová a podat zprávu za poslední rok
Pan Lekner – vzhledem k tomu, že Městské kino nabízí zdarma nápoj k promítání, tak
navrhuje, aby na jednání ZaM byl podáván jeden nealko. nápoj zdarma
Starostka – nechala hlasovat o návrhu pana Leknera
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 2 pro – návrh nebyl přijat
Usnesení č. 67/2012 :
ZaM neschválilo rozdělení výtěžku z VHP :
p. Šumová – 5 000,-Kč
Včelaři – 10 000,-Kč
Chovatelé – 10 000,-Kč

Hasiči – 10 000,-Kč
Dětské hřiště – Opletalova ul. 74 307,-Kč, Heřmanovská ul. 10 000,-Kč.
Starostka – nechala hlasovat o původním návrhu
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro, 4 se zdrželi
Usnesení č. 68/2012 :
ZaM schválilo rozdělení výtěžku z VHP:
Paní Šumová Ludmila – 5 000,-Kč
Včelaři – 5 000,-Kč
Chovatelé – 5 000,-Kč
Hasiči – 5 000,-Kč – memoriál Ing. Emila Vrbického, mezinárodní aktivity
Vybavení dětských hřišť - pod jídelnou – 89 307,-Kč (pískoviště, lavičky, hrací prvky)
Heřmanovská – 10 000,-Kč (lavičky, popř. oplocení)
Pan Lekner – návrh na usnesení: podávání jednoho nealko. nápoje občanům města zdarma
na jednání ZaM
Starostka – vyhlásila desetiminutovou přestávku ( 18:14 hodin ) – po přestávce bude
projednán návrh pana Leknera
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro, 7 proti, 4 se zdrželi
Usnesení č. 69/2012 :
ZaM neschválilo podávání jednoho nealko. nápoje všem občanům města, kteří navštíví
jednání ZaM.
Pan Lekner – žádá o písemnou odpověď od paní Klomfarové ohledně podávání nápoje
zdarma na promítání v kině dne 15.6.2012
7.3. Plán práce ZaM na 2. pol. 2012
Starostka – navržené termíny : 12.9.2012, 14.11.2012, 19.12.2012 a v měsící 10/2012
pracovní jednání ZaM ohledně rozpočtu města a ÚP města
Pan Ušák – souhlasí s předloženým návrhem
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 70/2012 :
ZaM schválilo plán práce ZaM na druhé pololetí 2012.
7.4. Dopis paní H.
Starostka – SLM předělají schody u hřiště v ul. Nádražní na nájezd, odbor VŽP dostal za úkol
připravit žádost o dotaci na rekonstrukci chodníku v Nádražní ulici v souvislosti s budováním
cyklostezky Ploučnice
7.5. SVS, zpráva delegáta
Starostka – místostarosta města je v pracovní neschopnosti, VH se nemohl zúčastnit,
informace z jednání VH je v materiálech
Pan Ušák – žádá ZaM, aby ho delegovalo na mimořádnou valnou hromadu spol. SVS a.s.
- navrhuje revokaci usn. č. 48/2012
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 5 pro, 9 se zdrželo
Usnesení č. 71/2012 :
ZaM neschválilo revokaci usnesení č. 48/2012.

Pan Dračka – návrh – delegovat pana Ušáka jako zástupce po dobu prac. neschopnosti pana
místostarosty
Pan Ušák – návrh – delegování na všech valných hromadách spol. SVS a.s., které se
uskuteční do 31.12.2012
Starostka – nechala hlasovat o návrhu pana Ušáka
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 6 pro, 8 se zdrželo
Usnesení č. 72/2012 :
ZaM neschválilo delegování pana Filipa Ušáka jako zástupce města na jednání valné
hromady SVS do konce roku 2012.
Starostka – nechala hlasovat o návrhu pana Dračky
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 3 se zdrželi
Usnesení č. 73/2012 :
ZaM schválilo delegování pana Filipa Ušáka jako zástupce na jednání valné hromady SVS po
dobu pracovní neschopnosti pana místostarosty.

8. DISKUSE
Starostka – v rámci diskuse informovala starostka přítomné o spolupráci s MAS Labské skály
– univerzita třetího věku, vizi na obnovu VO – spolupráce městských organizací, jednání
svolané p. Foldynou – Investiční příležitosti v okrese Děčín, jednání Skupiny pro regeneraci
městské památkové zóny – Ploučnická vyhlídka, kostel, fara, Mathausova kaple, reklama
v památkové zóně
Paní Šumová – dotaz na opravu rozhlasu
Starostka – odpověděla na místě – město čeká na potvrzení dotace
Pan Říha – dotaz na povrch v ul. Wolkerova – povrch je špatně udělaný – dotazuje se na to,
kdo je zodpovědná osoba
- třídění odpadu – znovu zavést jarní a podzimní svozy
Pan Šohaj – odpoví písemně
Pan Klouček – dotaz na sběrné místo pro drobné elektrospotřebiče
Paní Čvančarová – odpověď na místě – sběrné místo je na MěÚ v pokladně
Starostka – bude zveřejněno v BN
Paní Podmanická – upozorňuje na vznik černé skládky v podchodu u závor
- hrozný stav chodníku v ulici Českolipská
- kamionová doprava v ulici Českolipká
- v ulici Českolipská chybí přechody
Starostka – podala odpověď na chodník a kamionovou dopravu
- černá skládka – písemná odpověď
Paní Koucká Elisová – zavřít vjezd na hřiště u školy – často se tam z toho stává parkoviště
- stromy na náměstí jsou napadené škůdci
- nové lampy na náměstí – je možno je zastínit ??
- vznesla dotaz na lavičky na náměstí

Starostka – odpověděla na místě
Paní Kulíková – již iniciovala problém na hřišti u školy
Pan Ušák – přeznačit město – Sídliště, cesty u školy – obytná zóna
Paní Šumová – úsek přes nový most označit i pro cyklisty – kanály jsou v silnici utopené
- dotaz na kroniky města a na knihu od pana Heniga
Starostka a PhDr. Henig – odpověděli na místě
Celá diskuse je zveřejněna na internetových stránkách města – www.benesovnpl.cz
V čase 19:31 ukončila starostka diskusi, vyhlásila desetiminutovou přestávku a požádala
návrhovou komisi o přípravu návrhu usnesení

9. NÁVRH USNESENÍ A ZÁVĚR
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro
Usnesení č. 74/2012 :
ZaM schválilo návrh usnesení z jednání ZaM dne 13.6.2012.

Ověřovatelé zápisu :
PhDr. Zdeněk Henig…………………………………..
Andrea Kulíková………………………………………
Zapisovatelka :

Andrea Hodačová …………………………………….

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

