ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 30. 10. 2013 od 17:00 hodin v Městském kině
Přítomni: dle prezenční listiny / 13 /
Omluveni : pan Radek Lekner, pan Josef Klouček
Hosté: JUDr. Milan Franc, Mgr. Milan Špička
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,
Bc. Blanka Vyhnálková, DiS – pov. vedením odb. SM, Monika Mansfeldová – referentka
odb. FaP, Bc. Jana Dolejšová, DiS – referntka 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, ověřovatelích zápisu a programu.
Usnesení č. 87/2013 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Hana Franclová, p. Andrea Kulíková, p. Jiří
Zelený.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p. Urx,
p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p. Kulíková, p. Dračka, p. Franclová, p. Henig, p. Myšíková ) 1
se zdržel ( p. Polanský )
Usnesení č. 88/2013 :
ZaM schválilo ověřovatele zápisu: p. Ota Dračka, p. Jan Polanský.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p. Urx,
p. Mádle, p. Zelený, p. Dračka, p. Franclová, p. Henig, p. Myšíková ) 3 se zdrželi ( p.
Polanský, p. Ušák, p. Kulíková )
Starostka představila přítomným program dnešního jednání.
Navržený program :
Zahájení, návrhová komise
Kontrola usnesení z minulého jednání ZaM
Zpráva výboru pro rozvojové a investiční priority města
Prodej koupě majetku města
Zpráva kontrolního výboru
Organizační záležitosti
Diskuze
Návrh usnesení, závěr
Usnesení č. 89/2013 :
ZaM schválilo program jednání.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

2. KONTROLA USNESENÍ
Us. č. 72/13 – tajemníkovi MěÚ vypracovat vnitřní směrnici pro vymáhání pohledávek –
směrnice je připravena, byla projednána finančním výborem, bude schválena na příštím
jednání RaM.
p. Ušák – jaký byl vývoj ve věci exekucí – jak jsme pokročili ve věci toho věcného vymáhání
atd., těch potenciálních chyb, které se staly-nestaly – co se tedy stalo ze ten měsíc a
půl
p. Sluková – v souvislosti s exekucemi je stav takový, že exekuce, kde došlo k chybám se
napravují – postupně byly občanům zaslány omluvné dopisy – exekutor platby
vrací – a abychom se vyvarovali dalším nedopatřením, byla vytvořena směrnice
p. Ušák – kdo ponese odpovědnost za chyby, které se staly
Starostka – vymáhání daně a poplatků je režim státní správy – to znamená, odpovědnost nese
ten, kdo byl správcem daně
Přesunutí projednání žádosti provozovatele herny v ulici Dvořákova o prodloužení lhůty
provozu herny do doby návratnosti investice, která byla zapotřebí k rekonstrukci objektu, viz
příloha
V případě, že by zastupitelstvo přistoupilo na požadavek provozovatele herny v Dvořákově
ulici, musel by být schválen dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012, kterým město
omezilo provoz sázkových her.
Čl. 3
Určení míst
Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry uvedené v čl. 1 této vyhlášky je povoleno
provozovat pouze na místech a v počtech za všechny sázkové hry, loterie a jiné
podobné hry, je-li sázková hra, loterie nebo jiná podobná loterie provozována
prostřednictvím přístroje,
uvedených v příloze této vyhlášky.
p. Ušák – myslí, že jakékoli takovéto dodatky, výjimky ze směrnice, z vyhlášky atd. jsou
krokem špatným směrem – nepodpoří žádný takovýto dodatek
p. Urx – dotazuje se Měp, zda v případě této herny jsou nějaké problémy
p. Červenka – žádné problémy nejsou
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Znění návrhu : Schválení dodatku č.1 k příloze Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterým
město omezilo provoz sázkových her. Dodatkem povoluje provoz sázkových her, loterií a
jiných podobných her v prostoru herny v Dvořákově ulici, č.p. 694, Benešov nad Ploučnicí do
konce roku 2014.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 1 pro ( p. Urx ) 10 proti ( p. Henig, p. Dračka, p.
Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p. Zíval, p. Ušák, p. Polanský, p. Myšíková, p.
Kulíková ) 2 se zdrželi ( p. Mádle, p. Zelený )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Usnesení č. 90/2013 :
ZaM bere na vědomí informaci o plnění ukládajících úkolů..

3. ZPRÁVA VÝBORU PRO ROZVOJOVÉ A INVESTIČNÍ PRIORITY MĚSTA
p. Ušák – přednesl zprávu výboru
Usnesení č. 91/2013 :
ZaM bere na vědomí zprávu výboru pro rozvojové a investiční priority města.
4. PRODEJ KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
Odbor správy majetku, Blanka Vyhnálková
4.1. Návrh na odkoupení bytové jednotky č. 307/3 v domě č.p. 307, Nerudova ul.,
Benešov nad Ploučnicí
Dle předkupního práva pro město Benešov nad Ploučnicí uvedeného v kupní smlouvě v čl.
šest nabízí k odkoupení bytovou jednotku č. 307/3 v domě č.p.307, Nerudova ul., Benešov
nad Ploučnicí pan V. K., Benešov nad Ploučnicí.
Jedná se o bytovou jednotku umístěnou v II. NP domu o velikosti 50 m2. Bytovou jednotku
nabízí za cenu 350 000,-- Kč.
Bytovou jednotku nabízí pan K. k odkoupení z důvodu zhoršujícího zdravotního stavu, kdy
jeho zdravotní stav nedovoluje tuto bytovou jednotku dále užívat.
V případě neschválení koupi bytové jednotky, bude předkupní právo uvedené v kupní
smlouvě zrušeno.
RaM nedoporučuje ZaM schválit odkoupení bytové jednotky č. 307/3, ul. Nerudova, Benešov
nad Ploučnicí.
Znění návrhu : Schválení odkoupení bytové jednotky č. 307/3, ul. Nerudova, Benešov nad
Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 proti ( p. Henig, p. Tesarčíková, p. Vrbický, p.
Franclová, p. Zíval, p. Urx, p. Polanský, p. Mádle, p. Zelený ) 4 se zdrželi ( p. Ušák, p.
Myšíková, p. Kulíková, p. Dračka )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
4.2. Zastupování města Benešova nad Ploučnicí jako centrálního zadavatele při nákupu
elektřiny a plynu na komoditní burze
Nákup energií - p. Vyhnálková, JUDr. Franc (informace JUDr. France na pracovním jednání
ZaM).
Dne 07.10.2013 proběhlo jednání hodnotící komise ve věci výběru nejvhodnější nabídky na
„Zastupování města Benešova nad Ploučnicí jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny
a plynu na komoditní burze“.
V příloze Vám předávám kopii zápisu z otevírání obálek a posouzení nabídek.
Poptávka na zpracování nabídky byla poslána těmto firmám:
1) FIN-servis, a.s., Kladno
2) MM TRADER CZ, a.s., Kladno
3) PROSPEKSA, a.s., Praha 2
4) ENSYTRA, s.r.o., Mohelnice
5) Latitude, s.r.o., Praha 8
6) FEETRADE, s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy
Nabídku předložily firmy:
1) FIN-servis, a.s., Kladno

2) PROSPEKSA, a.s., Praha 2
Vyřazené nabídky od firmy:
1) PROSPEKSA, a.s., Praha 2

(nebyl vyplněn krycí list dle vzoru a podepsána
SOD dle přiloženého vzoru)

Odbor správy majetku navrhuje zrušit výběrové řízení na „Zastupování města Benešova nad
Ploučnicí jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze.
Komentář: ENA, což je mezinárodně uznávaná společnost specializovaná na poradenství
v oblasti paliv a energetiky, je zcela nezávislá bez kapitálové účasti dalších tuzemských
či zahraničních subjektů, upozorňuje, že elektronické aukce nejsou bez rizika. Na burzách se
soutěží pouze o cenu komodity, která ani z jedné z komodit nepřesahuje 50% celkového
podílu ceny. Větší část poplatků jsou regulované státem a tedy u všech dodavatelů stejné, ale
stálé měsíční poplatky mohou být u každého dodavatele rozdílné. Jméno vítězného dodavatele
se dozvíme až v momentě vysoutěžené nejnižší ceny, což je jediné kritérium. Do té doby
neznáme budoucího dodavatele, a tudíž neznáme jejich všeobecné obchodní podmínky.
Podpisem smlouvy se odběratel zavazuje tyto podmínky dodržovat. Tyto podmínky právě
mohou obsahovat různé sankce na odstoupení od smlouvy, nejrůznější poplatky, zpoplatnění
korespondence apod. Tyto poplatky mohou být ročně v řádu tisíců a tím devalvují dosaženou
úsporu.
Další riziko je, že se vítěznou firmou nestane zavedená a stabilní společnost, ale malí
obchodníci, kteří jdou často na hranu rizika, nemají dopředu zajištěnou komoditu a tím se
vystavují krachu.
RaM nedoporučuje ZaM nákup elektrické energie a plynu na komoditní burze.
Ustanovení veřejného zadavatele – centrální nákup
Zákon č. 137/2006 Sb.
Veřejným zadavatelem je
a) Česká republika2),
b) státní příspěvková organizace,
c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává
územní samosprávný celek,
d) jiná právnická osoba, pokud
1. byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají
průmyslovou nebo obchodní povahu, a
2. je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným
veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než
polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.
p. Franc – na pracovním jednání ZaM podal informace o vývoji v oblasti nákupu energií
Starostka – je zde návrh, abychom neobchodovali na komoditní burze, protože nejistoty jsou
značné – ale abychom vyhlásili vlastní výběrové řízení
Usnesení č. 92/2013 :
ZaM schválilo zrušení VŘ na Zastupování města Benešova nad Ploučnicí jako centrálního
zadavatele při nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p. Urx,
p. Mádle, p. Zelený, p. Dračka, p. Franclová, p. Henig, p. Polanský ) 3 se zdrželi ( p. Ušák, p.
Kulíková, p. Myšíková )
Usnesení č. 93/2013 :
ZaM schválilo uzavření smlouvy mezi městem a všemi příspěvkovými organizacemi
zřízenými městem, o ustanovení města jako centrálního veřejného zadavatele pro nákup
elektřiny a plynu pro město a všechny jeho organizace.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p. Urx,
p. Mádle, p. Zelený, p. Dračka, p. Franclová, p. Henig, p. Polanský, p. Kulíková ) 2 se zdrželi
( p. Ušák, p. Myšíková )
Usnesení č. 94/2013 :
ZaM schválilo vypsání VŘ pro nákup elektřiny a plynu pro město a všechny příspěvkové
organizace města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p. Urx,
p. Mádle, p. Zelený, p. Dračka, p. Franclová, p. Henig, p. Polanský, p. Kulíková ) 2 se zdrželi
( p. Ušák, p. Myšíková )
5. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
p. Henig – zprávu dostali zastupitelé do materiálů – předal slovo p. Polanskému k doplnění
bodu č. 4
p. Polanský – přednesl a doplnil zprávu KV (postup města a jeho složek ve vztahu
k nájemcům restaurace na koupališti v datu 20.11.2010 – 19.6.2013)
p. Ušák – bylo by možné poskytnout zápis z kontroly zastupitelům do příštího jednání ZaM
– všichni vnímáme, jak fungovala Gorilla za p. K., všichni vnímáme, jaká byla
pohoda za p. M. a všichni vnímáme, jak to funguje teď – myslí, že koupaliště
nefunguje
p. Polanský – ani jedno nebylo správně – ani p. K., ani p. M.
p. Urx – není příznivcem ani p. K., ani p. M. – pokud někdo dluží na nájemném
jakoukoli částku, tak se to musí řešit
p. Kulíková – kolikrát byla RaM informována p. Nelibou, že má p. M. tak velký dluh
Starostka – p. Neliba RaM informoval v zimě, kolem Vánoc – tam začaly narůstat dluhy –
informaci sežene a dodá
p. Ušák – zajímavé číslo by bylo, jaký byl zisk Služeb města za provoz koupaliště za letošní
sezónu
p. Dračka – p. Neliba předložil, že upomínal dlužníka, že s ním jednal opakovaně a že se
s ním domlouval na splátkovém kalendáři
p. Ušák – postup kolegy Leknera v minulém volebním období z pozice místostarosty je pro p.
Ušáka absolutně nepochopitelný – viz. jednotlivá ukládající usnesení rady –
předložte atd.
– na druhou stranu jsme způsobili to, že tady zaniklo restaurační zařízení
p. Myšíková – jak vysoký dluh byl na nájemném bez penále
Místostarosta – dluh byl asi kolem 80 000,- Kč
Usnesení č. 95/2013 :
ZaM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

5.1. Statut a jednací řád kontrolního výboru
p. Ušák – souhlasí, chválí, myslí, že je dobře, že výbor dostane nějaká pravidla
– dva návrhy na změnu – jednání KV by mělo být veřejné
– volba místopředsedy KV – pravomoc, která by měla patřit
ZaM
p. Henig – statut - čerpáno asi z 10, 15 různých měst – všude ho používají
– podává protinávrh
Znění návrhu : Změna v čl. II, bod 10. – jednání KV je veřejné.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 4 pro ( p. Ušák, p. Mádle, p. Myšíková, p. Kulíková )
4 proti ( p. Franclová, p. Zíval, p. Henig, p. Urx ) 5 se zdrželo ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p.
Zelený, p. Polanský, p. Dračka )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Usnesení č. 96/ 2013 :
ZaM schválilo doplnění ,,Statutu a jednacího řádu KV“ o bod ,,místopředsedu KV schvaluje
na návrh KV ZaM“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Henig, p. Ušák, p. Mádle, p. Myšíková, p. Kulíková, p. Dračka ) 4 se zdrželi ( p. Zíval, p. Urx,
p. Zelený, p. Polanský )
Usnesení č. 97/2013 :
ZaM schválilo Statut a jednací řád kontrolního výboru se změnami.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
6 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
6.1. Žádost o svolení k zařazení odloučeného pracoviště Benešov nad Ploučnicí ZUŠ
Žandov do registru škol a školských zařízení
Vážená paní starostko,
žádám o souhlas k zařazení do registru škol v Benešově nad Ploučnicí působícího
odloučeného pracoviště ZUŠ Žandov. Toto zařízení pracuje již 23 let na osobní odpovědnost
ředitele ZUŠ Žandov a dostatečně prokázalo svoji potřebnost pro obyvatele města. Zařadit ho
do registru nebylo možno z důvodu rozdělení územně právních celků. Nyní se našla politická
vůle uvést současnou situaci do souladu s předpisy a zákony. V současné době je přímo
v Benešově nad Ploučnicí vyučováno 149 dětí. Věřím, že najdeme pochopení a žádosti bude
vyhověno.
Předem Vám děkuji za kladné vyřízení. Oldřich Jenček, ředitel školy
Usnesení č. 98/2013 :
ZaM schválilo zařazení odloučeného pracoviště ZUŠ Žandov v Benešově nad Ploučnicí do
registru škol.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
6.2. Žádost o provedení rozpočtové změny a návrh na rozpočtové opatření č. 8
Bc. Karel Šohaj, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Žádám finanční odbor o provedení rozpočtové změny z důvodu zajištění financování
následujících akcí:
1. Vybudování odstavné plochy na sídlišti.
300.000,- Kč
2. Dofinancování restaurátorských prací na hrobce rodiny Mattausch na hřbitově
v souvislosti s přiznáním dotace od Ministerstva kultury ČR
50.000,- Kč
3. Dofinancování spoluúčasti na obnově místní komunikace v městské části Ovesná po
povodni v červnu v souvislosti s poskytnutím dotace od Ministerstva dopravy ČR.
120.000,- Kč
4. Provedení dokončovacích prací v ul. Bezručova
150.000,- Kč
5. Úprava dopravního značení v ul. Sídliště
65.000,-Kč
685.000,-Kč
V rozpočtu odboru zbývá 315.000,- Kč, 685.000 – 315.000 = 370.000,-Kč
Navrhuji převést z rozpočtu Odboru hospodářské správy částku 370.000,- Kč
pro dofinancování výše uvedených akcí. Prostředky odboru HS byly alokovány na výměnu
otopné soustavy a oken v budově radnice, tyto práce nebudou realizovány z důvodu vysoké
ceny.
ZaM Benešov nad Ploučnicí
finanční a plánovací odbor předkládá

návrh na rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření dle návrhu odboru VŽP
231 800
231 800

341
123

6171
2219

5171
6121

231 800
231 800

123
123

3322
2212

5171
6121

-370000,00
300000,00 odstavná plocha Sídliště
restaurátorské
50000,00 práce
20000,00 komunikace Bezručova ul.

Neinvestiční dotace - odstraňování škod způsobených povodněmi 2013 - MK Ovesná
231 700
231 400

27034
27034

888
888

2212

4116
5171

793000 příjem dotace
793000 výdaj

Sbor dobrovolných hasičů - dovybavení nové klubovny. Rozpočtována částka 300.000
Kč.
Čerpáno 279.053,90 Kč. Uspořenou částku navrhujeme převést do rozpočtu sboru
dobrovolných hasičů na dovybavení klubovny výpočetní technikou a vnitřním vybavením.

231 800
231 800

123
123

5512
5512

6121
5137

-20000
20000

Volby do PS PČR - dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do PS PČR 2013
Položky budou zvoleny dle charakteru výdajů - nelze dopředu určit čerpání.
231 700
98071
231 800
98071
Vystavil: Sluková Lenka

341
341

6114
6114

4111
xxxx

90000 příjem dotace
-90000 výdaj

p. Ušák – fandí vybudování odstavné plochy na Sídlišti
p. Šohaj – seznamuje s položkami, které jsou uvedené v žádosti na rozpočtovou změnu
Usnesení č. 99/2013 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 8.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
6.3. Návrh na rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření, které nebylo v materiálech – jedná se o přesun příspěvku na oddíl B
kopané, který nebyl ustaven, 30 tis. by se převedlo na fotbal dětí. V týdnu ještě dorazila
dotace pro hasiče – náklady letošních povodní.
ZaM Benešov nad Ploučnicí
finanční a plánovací odbor předkládá
návrh na rozpočtové opatření č. 9
V rozpočtu na rok 2013 byla schválena částka 30.000 Kč, určená pro MSK Benešov n.Pl. na
úhradu nákladů spojených s fotbalovým družstvem B dorost. Jelikož tento oddíl nevznikl,
navrhujeme
převést částku 30.000 Kč na úhradu dovybavení spojených s činností fotbalového družstva
dětí.
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-30000,00 dorost B
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30000,00 děti

Krajský úřad Ústeckého kraje - účelová neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných nákladů pro
Sbor dobrovolných hasičů nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
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158874 příjem dotace
99500 věcné vybavení
59374 refundace mezd

Usnesení č. 100/2013 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 9.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
6.4. Informace o probíhajících a připravovaných akcích
Bc. Šohaj
p. Šohaj – komentuje a seznamuje s prezentací ohledně probíhajících a připravovaných
akcích
Celý komentář je zveřejněn na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
p. Šumová – vznesla dotaz na p. Šohaje
p. Šohaj – odpověděl na místě
p. Betlach – jaký byl hlavní důvod toho, že se vybudovalo šikmé stání
– šířka parkovacího místa je špatně vyznačená
p. Šohaj – zkontrolujeme
Místostarosta – odpovídá p. Betlachovi – komunikace neodpovídá na obousměrný provoz –

rozměry jsou tam neodpovídající
– jeden z hlavních důvodů – při bávalém provozu a stání nastávaly problémy, že
při couvání najížděla auta na chodník – zlepšili jsme způsob parkování
p. Šumová – kdo bude kontrolovat dodržování zákazu stání u chodníku na Sídlišti
Starostka – policie státní i městská – budou velmi přísně kontrolovat stání na Sídlišti
Celá diskuse je zveřejněna na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
p. Šohaj – pokračuje v prezentaci
V čase 18:15 vyhlásila starostka patnáctiminutovou přestávku.
p. Šohaj – pokračuje informací o sportovištích
p. Ušák – domluvili se (Výbro pro rozvoj…), že 22.11.2013 se v 8:30 sejdou (jednání jsou
veřejná) – na projednání informací o sportovištích
– dává návrh na usnesení – výbor pro rozvoj… zpracuje návrh na postup při obnově
sportovišť
p. Zelený – navrhuje odhlasování záměru výstavby alespoň malého hřiště u školy
p. Šumová – chtěla by nějaké dětské plácky také na Sídlišti
– chodníky na Sídlišti jsou v dezolátním stavu – podali žádost na MěÚ, za jejich
vchody
p. Kulíková – nedaleko sídliště vzniklo docela velké dětské hřiště – maminky tam normálně
chodí
p. Franclová – nemá problém s návrhem p. Ušáka a zároveň podpoří návrh p. Zeleného
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 101/2013 :
ZaM pověřuje ,,Výbor pro rozvoj“ zpracovat návrh, jak postupovat při obnově městských
sportovišť, stanovit priority.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 102/2013 :
ZaM schválilo záměr výstavby malého hřiště u ZŠ.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 103/2013 :
ZaM bere na vědomí informace o obnově městských sportovišť, opravě ul Komenského,
snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699, přípravě nového územního plánu,
dopravním řešení na sídlišti v souvislosti se zjednosměrněním provozu a instalaci šikmých
stání.
6.3. Návrhy p. Dračky
Vážení, na posledním jednání ZaM byla většinovým usnesením přijata Dohoda o zřízení
destinačního fondu České Švýcarsko. Vzhledem k tomu, že na základě tohoto dokumentu
bude Město Benešov nad Ploučnicí finančně přispívat do uvedeného fondu a přitom nemá
žádnou možnost spolurozhodovat o využití finančních zdrojů tohoto fondu, navrhuji, aby
ZaM přijalo následující usnesení:

ZaM pověřuje starostku Města Benešov nad Ploučnicí k vypracování a projednání dodatku k
Dohodě o zřízení destinačního fondu České Švýcarsko ve smyslu rozšíření seznamu
Poradního sboru o.p.s. České Švýcarsko o Město Benešov nad Ploučnicí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 104/2013 :
ZaM pověřuje starostku Města Benešov nad Ploučnicí k vypracování a projednání dodatku k
Dohodě o zřízení destinačního fondu České Švýcarsko ve smyslu rozšíření seznamu
Poradního sboru o.p.s. České Švýcarsko o Město Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Zíval, p. Urx,
p. Mádle, p. Zelený, p. Dračka, p. Franclová, p. Henig, p. Polanský, p. Kulíková, p. Ušák ) 1
se zdržel ( p. Myšíková )
Návrh č. 2 byl stažen.
7. DISKUSE
p. Ušák – dostal se k materiálům k exekucím ( k usnesení) - město je povinno zaplatit náhrady
exekuce, dotazoval se z jakých prostředků to bude placeno
– chtěl by poskytnou souhrnnou statistiku do příštího jednání ZaM – kolik podobných
usnesení město obdrželo a jaká je celková částka – abychom mohli sumarizovat výši
pochybení
p. Mádle – děkuje starostce za splnění dvou úkolů – Klub důchodců a rozhlas
p. Koucká Elisová – dotazuje se, zda se řešilo parkování u koupaliště v letních měsících
Starostka – zjistí
p. Pták – dotazuje se na situaci s nákladními auty – podepisovala se petice
– a na hřbitově jsou staré lípy, ošklivé, svázané a znehodnocují práci – bylo by dobré
je pokácet
p. Ušák – reaguje na p. Ptáka – dodnes nemá výsledky měření intenzity nákladních aut, ale
stále se to řeší
p. Dračka – na celé trase 262 jsou mosty a jsou tam i mosty, které mají omezenou nosnost na
26 tun a jedno vozidlo na 35 tun – řada kamionů má tonáž daleko vyšší – je to i
důsledné kontrole ze strany Policie ČR
– děkuje službám města za opravu cesty mezi Benešovem n/Pl a Františkovem
p. Mádle – upozorňuje na výluku vlaků
– MUDr. Vácha uvažuje o skončení nájemní smlouvy s městem
Starostka – v letošním roce jsme právě nájemní smlouvu předělávali – určitě se bude jednat o
platby za teplo
V čase 19:00 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku a požádala návrhovou komisi o
přípravu návrhu usnesení.
8. NÁVRH NA USNESENÍ
Usnesení č. 105/2013 :
ZaM schválilo návrh usnesení z dnešního jednání.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.
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