ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 12. 2. 2020 od 17:00 hodin v městském kině

Přítomni: dle prezenční listiny

Za MěÚ : Bc. Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Ing. Petr Strnad – ved. odb. MIŽP, Pavla
Gerhardová – zapisovatelka, Jan Svatoš – velitel MěP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb.
HS, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ

Audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/zastupitelstvo-mesta/zastupitelstvo-mesta-2020/zasedanizastupitelstva-1222020

Zasedání zahájil a řídil starosta města pan Pavel Urx, přivítal přítomné. Zasedání bylo řádně
svoláno a informace o jeho konání visela rovněž na úřední desce, vývěsních plochách a na
webu. Zasedání se bude řídit dle platného jednacího řádu a navrženým programem.
Starosta informuje o rezignaci zastupitelů pana Petra Kořana, pana Jiřího Vacenovského, pana
Stanislava Gerharda a paní Anny Vacenovské. Nový člen zastupitelstva je pan Stanislav
Zdobinský a dnes složí slib zastupitele města.
Pan Stanislav Zdobinský skládá slib zastupitele města, který bude následně uložen jako
příloha zápisu z dnešního jednání zastupitelstva města.
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí složení slibu zastupitele Stanislava Zdobinského.
Starosta představil přítomným program dnešního jednání:
Navržený program:
1. Zahájení, návrhová komise
2. Kontrola usnesení z minulých jednání ZaM
3. Zpráva kontrolního a finančního výboru
4. Rozpočet 2020
5. Organizační záležitosti
6. Diskuse
7. Závěr
Starosta nechal hlasovat o navrženém programu.

Usnesení č. 1/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )

1. ZAHÁJENÍ, NÁVRHOVÁ KOMISE

Starosta určil zapisovatelkou jednání paní Pavlu Gerhardovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Jakuba Zeleného a pana Filipa Ušáka.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 2/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Jakuba Zeleného a
pana Filipa Ušáka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: Mgr. Petra Tojmarová, pan Martin Verner
a MUDr. Jiří Slavík.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 3/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: Mgr. Petra
Tojmarová, pan Martin Verner a MUDr. Jiří Slavík.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Verner, p. Slavík, p. Jansa, p. Zelený, p. Provazník, p. Prášek, p. Kačer, p. Ušák, p.
Zdobinský ) 1 se zdržela ( p. Tojmarová )

2. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ ZaM
Ke kontrole nebyla žádná ukládající usnesení.

3. ZPRÁVA KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU
4.1. Zpráva KV

Datum schůzky: 4.2.2020
Účastníci schůzky :
František Buchta , předseda kontrolního výboru
Ivan Neliba, člen kontrolního výboru
Milan Kosmata, člen kontrolního výboru
Vít Fous, člen kontrolního výboru
Omluveni:
Milan Kougl, člen kontrolního výboru
Program schůzky:
1) Kontrola nápravných opatření doporučených RAM (Služby města)
2) Projednání připomínek ke kontrole výběrového řízení na opravu střechy ZŠ
3) Kontrola usnesení zastupitelstva
4) Stanovení termínu schůzky kontrolního výboru
5) Diskuze
Průběh schůzky:
1) Nápravná opatření doporučená kontrolním výborem byla radou města splněna
2) Členové kontrolní výboru byli seznámeni s postupem kontroly, která proběhla
v prosinci 2019. Byly předloženy veškeré materiály ke kontrole. S postupem kontroly
plně souhlasí a nemají žádné doplňující připomínky.
3) Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.12.2019 - bez závad
4) Termín dalšího jednaní kontrolního výboru březen 2020
5) Diskuze
Jelikož, již nebylo dalších dotazů a připomínek, předseda ukončil jednání kontrolního výboru.
V Benešově nad Ploučnicí 5.2.2020
František Buchta, předseda kontrolního výboru
Ivan Neliba, člen kontrolního výboru
Milan Kosmata, člen kontrolního výboru
Vít Fous, člen kontrolního výboru
p. Buchta – přednesl informace týkající se zprávy KV
p. Prášek – KV by měl kontrolovat plnění všech usnesení z jednání ZaM a myslí, že kontrola
plnění ukládajícího usnesení č. 47/2019 (Rekonstrukce střechy tělocvičny budovy NOVA ZŠ a
MŠ Bnš) nebyla splněna
p. Ušák – zmiňuje se o šetřené události - pleticha při zadání veřejné zakázky

4.2. Zpráva FV
Datum zpracování: 3.2. 2020
Finanční výbor města Benešov nad Ploučnicí pracuje ve složení :
Předseda:
Martin Verner
Členové:
Radek Provazník, Bc. Andrea Kulíková, Vratislav Zíval, Jiří Zelený
Omluveni : Bc. Andrea Kulíková
Host: Bc. Lenka Sluková
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města Benešov nad Ploučnicí na rok 2020.
Byli předloženy návrhy rozpočtu :
-

daňových příjmů

-

nedaňových příjmů

-

transferů

-

běžných výdajů

-

výdajů pro příspěvkové organizace

-

kapitálových výdajů

Finanční výbor byl informován o investičním úvěrovém rámci, byl předložen seznam
plánovaných akcí, ze kterých investiční uvěrový rámec vycházel.
Finanční výbor doporučuje schválit rozpočet města na rok 2020 a to 3 členové pro, jeden člen
se zdržel. Jeden člen nebyl přítomen /omluven.
Předseda: Martin Verner
p. Verner – přednesl informace týkající se zprávy FV
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.

4. ROZPOČET 2020

Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu k projednání a ke schválení rozpočet na rok 2020.
Návrh byl projednán na pracovním zasedání zastupitelstva města dne 27. 1. 2020 a finančním
výborem dne 27. 1. a 3. 2. 2020, bude projednán radou města dne 10. 2. 2020.
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města je vyhrazena pravomoc projednání a schvalování rozpočtu.1 Rozpočet je
zpracován v souladu s platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
1. Rozpočet města

Příjmy

Příjmy

Návrh rozpočtu 2020

Třída 1. Daňové příjmy

57 167 000,00

Třída 2. Nedaňové příjmy

5 369 500,00

Třída 3. Kapitálové příjmy

0,00

Třída 4. Transfery

4 337 720,00

CELKEM PŘÍJMY

66 874 220,00

Výdaje
Výdaje

Třída 5. Běžné výdaje

Návrh rozpočtu 2020

69 237 287,16

z toho :
příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Benešov n.Pl.

1

5 400 000,00

příspěvek na provoz Služby města Benešov n.Pl.

11 670 000,00

příspěvek na provoz Školní jídelna Benešov n.Pl.

1 150 000,00

příspěvek na provoz Centrum dětí a mládeže Benešov n.Pl.

1 800 000,00

Zákon o obcích v aktuálním znění, §84 (2)

příspěvek pro Centrum sociálních služeb Děčín

72 000,00

příspěvek MSK Benešov nad Ploučnicí

969 000,00

příspěvek RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí

100 000,00

dotační program - domy v městské památkové zóně (fasády…)

500 000,00

dotace přidělené radou města, zastupitelstvem města

100 000,00

Třída 6. Kapitálové výdaje

35 807 000,00

z toho:
investiční příspěvek pro Školní jídelnu v Benešově nad Ploučnicí

300 000,00

CELKEM VÝDAJE

105 044 287,16

CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-

Financování

38 170 067,16

Návrh rozpočtu 2020

Třída 8 - Financování
Splátky úvěrů

-

4 624 000,00

Přenesená daňová povinnost 4. čtvrtletí 2019

-

205 832,84

Disponibilní zůstatek na běžných účtech

13 000 000,00

Investiční úvěrový rámec

30 000 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

38 170 167,16

2. Návrh Závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2020:
•
•
•
•
•

objem příjmů celkem
objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové
příjmy, transfery
objem výdajů celkem
objem běžných výdajů v součtu za jednotlivé kapitoly
objem kapitálových výdajů celkem

•
•
•

objem kapitálových výdajů v součtu za jednotlivé kapitoly
objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím
financování celkem.

3. Rozpočtové změny
Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, 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.

4. Transfery pro vlastní příspěvkové organizace, pro spolky, cizí příspěvkové organizace,
pro žadatele v rámci individuální dotace, pro žadatele v rámci programová dotace
Neinvestiční výdaje
pro zřízené příspěvkové organizace
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.

Návrh rozpočtu

Org.

2020

třídění

Odvětvové Druhové
třídění

třídění

5 400 000,00

300

3113

5331

11 670 000,00

361

3639

5331

Školní jídelna Benešov n.Pl.

1 150 000,00

312

3141

5331

CDM Benešov nad Ploučnicí

1 800 000,00

313

3421

5331

Služby města Benešov n.Pl. -příspěvek na provoz

CELKEM

20 020 000,00

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu

Org.

pro cizí příspěvkové organizace

2020

třídění

Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum

72 000,00

CELKEM

72 000,00

315

Odvětvové Druhové
třídění

4344

třídění

5339

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu

Org.

Odvětvové Druhové

pro spolky

2020

třídění

třídění

třídění

MSK Benešov nad Ploučnicí

969 000,00

606

3419

5222

RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí

100 000,00

606

3421

5222

CELKEM

1 069 000,00

Neinvestiční výdaje

Návrh rozpočtu

Org.

ostatní neinv. transfery přidělené ZaM, RaM

2020

třídění

ostatní neinv. transfery přidělené ZaM, RaM

100 000,00

programová dotace na opravu domů v MPZ

500 000,00

CELKEM

600 000,00

Neinvestiční příspěvky celkem

Odvětvové Druhové
třídění

606

třídění

3900

5901

21 761 000,00

5. Rozpis příjmů
Sdílené daně

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Rozpočet

Druhové

Odvětvové

2020

třídění

třídění

13 500 000,00

1111

700 000,00

1112

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

1 200 000,00

1113

Daň z příjmů právnických osob

9 800 000,00

1121

Daň z přidané hodnoty

28 000 000,00

1211

CELKEM

53 200 000,00

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti

Výlučné daně

Daň z příjmů právnických osob za obce

Rozpočet

Druhové

Odvětvové

2020

třídění

třídění

-

1122

Daň z nemovitostí

1 400 000,00

CELKEM

1 400 000,00

Místní poplatky + správní poplatky

Poplatky za odpady

1511

Rozpočet

Druhové

Odvětvové

2020

třídění

třídění

1 900 000,00

1340

Poplatek ze psů

55 000,00

1341

Poplatek za užívání veřejného prostranství

10 000,00

1343

2 000,00

1345

Správní poplatky

350 000,00

1361

Daň z hazardních her

250 000,00

1381

Poplatek z ubytovací kapacity

CELKEM

2 567 000,00

Daňové příjmy celkem

Rozpočet
2020
57 167 000,00

Nedaňové příjmy

Rozpočet

Druhové

Odvětvové

2020

třídění

třídění

Splátky půjček od obyvatelstva

150 000,00

2460

MěP-příjmy z uložených pokut

50 000,00

2212

5311

1 996 500,00

2xxx

1032

2 000,00

2329

3639

MIŽP příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory

500 000,00

2111

3613

MIŽP příjmy z pronájmu nebytových prostor

387 000,00

2132

3613

MIŽP příjmy z poskytování služeb - bytové prostory

500 000,00

2111

3612

1 200 000,00

2132

3612

80 000,00

2139

3632

MIŽP příjem z pohřebnictví - vsyp

1 000,00

2111

3632

MIŽP příjmy z pronájmu pozemků

70 000,00

2131

3639

HS příjmy z poskytování služeb-kopírování, faxování,…

15 000,00

2111

6171

HS příjmy z prodeje vstupenek

25 000,00

2329

6409

240 000,00

2111

3725

8 000,00

2111

3314

SDH - odměna za pomoc při dopravních nehodách

40 000,00

2329

5512

Kultura - vstupné na akce

50 000,00

2111

3399

Kino - vstupné na akce

50 000,00

2111

3313

5 000,00

2132

3613

Lesní hospodářství
MIŽP - splátky trafostanice

MIŽP příjmy z pronájmu bytových prostor
MIŽP příjmy z pronájmu- hroby, kolumbária

Příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO KOM
Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky

Kino - pronájem prostor

5 369 500,00

Nedaňové příjmy celkem

Rozpočet
2020
5 369 500,00

Kapitálové příjmy

Rozpočet
2020

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

-

Příjmy z prodeje pozemků

-

Příjmy z prodeje DHM (SDH prodej auta)

-

Příjmy z prodeje DHM (SDH přijatý investiční dar)

-

CELKEM

-

Přijaté dotace neinvestiční

Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce
Úřad práce DC - policejní preventisté

0,00

Rozpočet

Druhové

Odvětvové

2020

třídění

třídění

30 000,00

4121

132 000,00

4116

OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0

-

4116

MPSV příspěvek na výkon soc. práce

-

4116

Ústecký kraj-výkon státní správy (pro rok 2019 valorizován cca o 5%)

4 124 200,00

CELKEM

4 286 200,00

Přijaté dotace investiční

Rozpočet

Druhové

Odvětvové

2020

třídění

třídění

MMR - dotace na pořízení územního plánu EDS 117D051000093

51 520,00

CELKEM

51 520,00

Přijaté dotace celkem

4112

Rozpočet
2020
4 337 720,00

PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet

po konsolidací

2020
66 874 220,00

4216

6. Rozpis výdajů
Neinvestiční výdaje - druhové třídění 5xxx

Návrh rozpočtu

Odvětvové

2020

třídění

Org.

Zastupitelstvo města
Odměny, včetně odvodů, odchodného

2 475 000,00

Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění

25 000,00

Uvolnění zastupitelé - cestovné

15 000,00

CELKEM

2 515 000,00

6112

Lesní hospodářství
Lesy-činnost města v lesním hospodářství

2 420 000,00

CELKEM

2 420 000,00

1032

40

1036

40

3349

111

2212

123

Správa v lesním hospodářství
Lesy-činnost lesního hospodáře

204 000,00

Lesy-provize z prodeje dřeva 8%, tržby plán 2019 : 774 tis.Kč

240 000,00

CELKEM

444 000,00

Benešovské noviny
Benešovské noviny

120 000,00

CELKEM

120 000,00

MIŽP

Silnice
Místní komunikace-rezerva na opravy (díry, plošné)

1 450 000,00

CELKEM

1 450 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Opravy chodníků, odstavných ploch, atd
Projektová dokumentace, posudky, studie
CELKEM

1 150 000,00
300 000,00
1 450 000,00

2219

123

3631

123

3322

123

3635

123

3722

123

3725

123

3745

123

Veřejné osvětlení
opravy, údržba

1 500 000,00

CELKEM

1 500 000,00

Zachování a obnova kulturních památek
Zachování a obnova kulturních památek

300 000,00

CELKEM

300 000,00

Všeobecné hospodářské služby
Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy

500 000,00

CELKEM

500 000,00

Nakládání s odpady
Svoz komunálního odpadu
Nákup biopopelnic, kompostérů
CELKEM

2 000 000,00
100 000,00
2 100 000,00

Nakládání s odpady
Tříděný odpad

780 000,00

CELKEM

780 000,00

Péče o veřejnou zeleň
Péče o veřejnou zeleň (dendr. průzkum, generel bezbariérovosti…)

590 000,00

CELKEM

590 000,00

Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-

10 000,00

Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod. plánu

20 000,00

Protip. systém - servisní činnost

32 000,00

Protip. systém - opravy rozhlasu, hladinoměrů, srážkoměru

9 000,00

SESO - provozní náklady

27 000,00

Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb.,§25 v akt .znění

10 000,00

CELKEM

108 000,00

5212

123

3639

123

3412

123

3421

123

361x

123

3632

123

Veřejné WC
Běžná údržba, materiál

170 000,00

CELKEM

170 000,00

Sportovní zařízení v majetku obce
Běžná údržba hřišť

150 000,00

CELKEM

150 000,00

Využití volného času dětí a mládeže
Běžná údržba dětských plácků + hrací prvky atd.

100 000,00

CELKEM

100 000,00

Bytové + nebytové hospodářství
Běžná údržba+opravy majetku ve vlastnictví města

6 402 000,00

CELKEM

6 402 000,00

Pohřebnictví
Údržba městského hřbitova

28 000,00

CELKEM

28 000,00

Finanční odbor

Obecné výdaje z finančních operací
Finanční operace - úroky z úvěru Česká spořitelna, úvěr

35 000,00

Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 6 mil. Kč

22 000,00

Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 15 mil. Kč

22 000,00

Finanční operace-popl. KB

101 000,00

CELKEM

180 000,00

6310

211

6320

211

6399

211

5311

321

5512

331

6171

340

Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční operace-pojištění majetku

400 000,00

CELKEM

400 000,00

Ostatní finanční operace
Finanční operace-DPH
Finanční operace-daň z příjmů PO
CELKEM

320 000,00
0,00
320000,00

Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie
Městská policie
Policejní preventisté
CELKEM

3 356 000,00
387 300,00
3 743 300,00

Požární ochrana - dobrovolná část
Sbor dobrovolných hasičů

528 000,00

CELKEM

528 000,00

Sociální fond
Výdaje sociálního fondu
CELKEM

550 000,00
550 000,00

Hospodářská správa

Činnost místní správy
Činnost místní správy

19 201 000,00

CELKEM

19 201 000,00

6171

341

Finanční vypořádání minulých let
Vratka - volby EP
Vratka výkon sociální práce 2017
CELKEM

8 487,16
0,00
8 487,16

6402

Činnosti knihovnické
Knihovna

230 000,00

CELKEM

230 000,00

3314

330

3429

343

3399

350

3399

351

3399

352

Klub seniorů
Činnost seniorů

40 000,00

CELKEM

40 000,00

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti

70 000,00

CELKEM

70 000,00

Ostatní záležitosti v kultuře
Pořádání kulturních akcí

510 000,00

CELKEM

510 000,00

Ostatní záležitosti v kultuře
Benešovské slavnosti

300 000,00

CELKEM

300 000,00

Kancelář starosty

Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smluv
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

1 500,00

Místní akční skupina

20 000,00

Svaz měst a obcí ČR

12 000,00

SESO

6 000,00

HSRD

5 000,00

České Švýcarsko

27 000,00

Sdružení historických sídel

5 000,00

Euroregion Labe

12 000,00

Sdružení obcí Benešovska

20 000,00

CELKEM

108 500,00

3639

354

Kino
Kino

160 000,00

CELKEM

160 000,00

Neinvestiční výdaje po konsolidaci celkem

Návrh rozpočtu
2020

47 476 287,16

7. Rozpis kapitálových výdajů

3313

509

Návrh rozpočtu 2019 - kapitálová rezerva
TEXT

Návrh rozpočtu

Odvětvové

Org.

2020

třídění

třídění

3639

999

Návrh rozpočtu

Odvětvové

Org.

2020

třídění

třídění

Kapitálová rezerva - investiční úvěrový rámec
výdaje po schválení v ZaM formou rozpočtové změny

30 000 000,00

Kapitálová rezerva celkem

30 000 000,00

Školní jídelna Benešov n.Pl.

Školní jídelna -účelový investiční příspěvek na splátky úvěru

300 000,00

vybavení kuchyně
CELKEM

300 000,00

Městská policie

Odvětvové

Org.

2020

třídění

třídění

122 000,00

CELKEM

122 000,00

5311

321

Návrh rozpočtu

Odvětvové

Org.

2020

třídění

třídění

Kluziště - druhá část platby

290 000,00

3421

PD - vrt (fotbalové hřiště)

200 000,00

3412

Chodník Českolipská ul.

1 000 000,00

2219

Byty Sokolovská ul.

2 100 000,00

3612

Náměstí "střed"

700 000,00

2219

Parkování náměstí, vč. parkovacích automatů

500 000,00

2219

Územní plán

200 000,00

3635

CELKEM

312

Návrh rozpočtu

Doplatek automobilu DACIA DUSTER

MIŽP

3141

4 990 000,00

123

Sbor dobrovolných hasičů

Dopravní prostředek - dofinancování dotace GŘ HZS

Návrh rozpočtu

Odvětvové

Org.

2020

třídění

třídění

350 000,00

Nákup radiostanice Matra

45 000,00

CELKEM

395 000,00

Kapitálové výdaje celkem

5512

331

Návrh rozpočtu
2020
35 807 000,00

8. Financování

13 490 490,00

8115

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2019

-490 490,00 zůstatek Fondu na opravu majetku města

8123

30 000 000,00 investiční úvěrový rámec k financování invest. záměrů města

8115

13 000 000,00 dispoziční zůstatek k 31. 12. 2019

8901

-205 832,84 přenesená daňová povinnost 4. čtvrtletí 2019

8124

-424 000,00 splátka úvěru Č. spořitelna - snížení energetické náročnosti
v objektu ZŠ č.p. 699, úvěr 6 mil. Kč, splatnost 05/2020

(6 let splátky)

8124

-1 200 000,00 splátka úvěru Komerční banka-opravy nemovitostí a
1. etapa rozšíření kapacity MŠ, úvěr 6 mil. Kč, splatnost
12/2021 (5 let splátky)

8124

-3 000 000,00 splátka úvěru Komerční banka - rozšíření kapacity MŠ, oprava
mostu Sokolovská ul., úvěr 15 mil. Kč, splatnost 12/2022
(5 let splátky)

38 170 067,16

Celkem

9. Konsolidace – převody na účty
Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům

Převod na sociální fond
Převod na fond na obnovu byt. domů v majetku města
Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu
CELKEM

Rozpočet

Druhové

Odvětvové

2020

třídění

třídění

550 000,00

6330

4134

1 000 000,00

6330

4134

760 000,00

6330

4139

2 310 000,00

Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům v rozpočtech územní úrovně
Převod na sociální fond
Převod na fond na obnovu nemovitostí v majetku města
Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města us. RaM 19/17
CELKEM

§

Pol.

550 000,00

6330

5342

1 000 000,00

6330

5349

760 000,00

6330

5345

2 310 000,00

p. Sluková – přednesla informace týkající se rozboru hospodaření 3. čtvrtletí 2019
p. Tojmarová – materiály se jí nezdají zpracované tak, aby se v tom člověk vyznal (u CDM,
MSK – požadavky)
- dotazuje se, proč je v rozpočtu kolonka na příjmy z ubytovací kapacity, když se tento

poplatek v roce 2019 zrušil
Starosta – ještě dobíhají platby za meziobdobí, než byl poplatek zrušen
p. Tojmarová – žádá o zpracování zprávy, kdo, kdy a kolik zaplatil za ubytovací kapacity
p. Mansfeldová – zprávu zpracovat může, ale jen obecně – podle daňového řádu je vázána
mlčenlivostí a nemůže konkretizovat
p. Ušák – celým problém rozpočtu je, že nevychází z žádné vize, z žádné představy, kam to
město chceme směřovat – když se podíváme na kapitálové výdaje, na odbor MIŽP, jsou tam
4 900 000,- (druhá část platby kluziště, územní plán – dokončení, náměstí střed, parkování
náměstí četně parkovacích automatů, chodník Českolipská a PD na vrt u fotbalového hřiště) –
myslí, že by mělo dojít k veřejnému projednání (parkovacích automatů na náměstí) – myslí, že
parkování v současné době funguje a není nutné řešit jeho zpoplatnění
Starosta – důvod řešení byl ten, že je tam odložena celá řada automobilů, které tam leží celý
den – když někdo jezdí do DC do práce, auto tady odloží a to tady zabírá celý den místo
(máme zpracovaný i přehled)
p. Tojmarová – postrádá v rozpočtu PD na hřiště u školy
p. Provazník – dotazuje se ředitelky ŠJ na úvěr – kdyby nastal úbytek strávníků, kde bode
úvěr financovat ?
p. Lacinová Kolářová – musí se snažit, aby strávníci neubývali, naopak ještě přibývali – úvěr
je na deset let a ručitelem je zřizovatel (město)
Zbytek diskuse je zveřejněn na audiozáznamu na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
p. Ušák – EU má v plánu vyčlenit v příštích 20ti (30ti) letech 500 mld. eur na dekarbonizaci,
1/3 má jít na obnovu tzv. uhelných regionů, což je ÚK (vše, co je v tom regionu)
- navrhuje – najít 1 mil. Kč na projekty v rozpočtu a za takových okolností rozpočet podpoří
(půl mil. škrtnout na automatech na parkování, zbytek stažením soc. fondu úřadu, odměn
zastupitelům)
Starosta – pokud budeme hledat nějaké peníze, mělo by to být řešeno rozpočtovým opatřením
p. Sluková – je to tak
Starosta – pokud bychom měnili teď parametry rozpočtu, tak musí zase viset 14 dní na úřední
desce a musíme svolat nové jednání ZaM
p. Ušák – těch 14 dní by za to stálo
Starosta – pokud budeme chtít, můžeme to řešit rozpočtovým opatřením v průběhu celého
roku
Starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení
Usnesení č. 4/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok
2020, a to:
•

Celkové příjmy ve výši

68 874 220,00 Kč

•

Celkové výdaje ve výši

105 044 287,16 Kč

•

Financování ve výši

38 170 067,16 Kč

ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočet na rok 2020 dle předloženého návrhu jako
schodkový, s tím že schodek bude uhrazen přebytkem finančních prostředků z roku 2019, dále
přijatým investičním úvěrovým rámcem ve výši 30 mil. Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Verner, p.
Jansa, p. Černá, p. Slavík, p. Zelený, p. Zdobinský ) 3 proti ( p. Tojmarová, p. Prášek, p.
Kačer ) 3 se zdrželi ( p. Neliba, p. Provazník, p. Ušák )
Usnesení č. 5/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Benešova nad
Ploučnicí na rok 2020 dle návrhu
Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2020:
•

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

•

financování celkem.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Verner, p.
Jansa, p. Černá, p. Slavík, p. Zelený, p. Zdobinský ) 1 proti ( p. Prášek ) 5 se zdrželo ( p.
Neliba, p. Provazník, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Kačer )
Usnesení č. 6/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje 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.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Verner, p.
Jansa, p. Černá, p. Slavík, p. Zelený, p. Zdobinský ) 2 proti ( p. Prášek, p. Kačer ) 4 se zdrželi
( p. Neliba, p. Provazník, p. Ušák, p. Tojmarová )
Usnesení č. 7/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2020, které je
součástí předloženého rozpočtu na rok 2020.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Verner, p.
Jansa, p. Černá, p. Slavík, p. Zelený, p. Zdobinský ) 6 se zdrželo ( p. Neliba, p. Provazník, p.
Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer )
Usnesení č. 8/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a bere na vědomí rozpis konsolidace příjmů a
výdajů na rok 2020.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Verner, p.
Jansa, p. Černá, p. Slavík, p. Zelený, p. Zdobinský ) 6 se zdrželo ( p. Neliba, p. Provazník, p.
Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer )
Usnesení č. 9/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje, že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění
rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Verner, p.
Jansa, p. Černá, p. Slavík, p. Zelený, p. Zdobinský ) 6 se zdrželo ( p. Neliba, p. Provazník, p.
Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer )
Usnesení č. 10/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí, že při sestavování, projednávání a schválení
rozpočtu na rok 2020 byla současně provedena předběžná řídící finanční kontrola.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Verner, p.
Jansa, p. Černá, p. Slavík, p. Zelený, p. Zdobinský ) 6 se zdrželo ( p. Neliba, p. Provazník, p.
Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer )
V čase 18:13 vyhlásil starosta patnáctiminutovou přestávku.

5. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Protože bod č. 5.2. Smlouva o úvěru nebyl připraven ve lhůtě pro řádné předložení materiálů,
musí zastupitelé schválit možnost projednání tohoto bodu na dnešním jednání ZaM.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 11/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje zařazení a projednání bodu, Smlouva o úvěru, do
programu jednání dne 12.2.2020.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Verner, p. Slavík, p. Jansa, p. Zelený, p. Provazník, p. Kačer, p. Zdobinský,
Tojmarová ) 2 se zdrželi ( p. Ušák, p. Prášek )
5.1. Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou
Důvodová zpráva:
Předkládáme tímto zastupitelstvu města k projednání smlouvu o úpravě vzájemných vztahů
mezi ručitelem a bankou č. 99024618301. Jedná se o ručení k úvěru č. ve výši Kč
1.627.968,73 Kč na financování nákupu vybavení školní jídelny. Úvěr bude splácen
pravidelnými měsíčními splátkami v období 31.3.2020 – 30.11.2029. Dle Zákona o obcích
par. 85 písmena j) je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování v jednání o převzetí
ručitelského závazku.
p. Lacinová Kolářová – přednesla informace týkající se smlouvy o úpravě vzájemných vztahů
mezi ručitelem a bankou
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 12/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi
ručitelem a bankou č. 9902461830. Úvěr bude poskytnut Školní jídelně ve výši 1.627.968.73
Kč na financování nákupu vybavení školní jídelny, splácen bude měsíčními splátkami
v období 31.3.2020 – 30.11.2029.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Verner, p. Slavík, p. Jansa, p. Zelený, p. Kačer, p. Zdobinský, Tojmarová ) 3 se
zdrželi ( p. Ušák, p. Prášek, p. Provazník )
5.2. Smlouva o úvěru
Důvodová zpráva:
Předkládáme tímto zastupitelstvu města k projednání smlouvu o úvěru č. 99024618301. Jedná
se o úvěr ve výši Kč 1.628.000, Kč na financování nákupu vybavení školní jídelny. Úvěr bude

splácen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 13.915,- Kč v období 31.3.2020 –
30.11.2029
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 13/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje Smlouvu o úvěru č. 99024618301. Úvěr bude
poskytnut Školní jídelně ve výši 1.628.000 Kč na financování nákupu vybavení školní
jídelny, splácen bude měsíčními splátkami ve výši 13.915,- Kč v období 31.3.2020 –
30.11.2029 a pověřuje ředitelku Školní jídelny k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Verner, p. Slavík, p. Jansa, p. Zelený, p. Kačer, p. Zdobinský, Tojmarová ) 3 se
zdrželi ( p. Ušák, p. Prášek, p. Provazník )
5.3. Dotační program ,,Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“
Předkládáme tímto ZaM návrh Programu „Obnovy nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“
Důvodová zpráva:
V rámci samostatné působnosti může město Benešov nad Ploučnicí pečovat o kulturní
hodnoty města i formou přímé finanční pomoci vlastníkům nemovitostí na území města,
především na území městské památkové zóny. Cílem je pomoc vlastníkům zachovat
stavebně-historické, ale i uměleckořemeslné hodnoty města, které jsou dílem našich předků a
zatraktivnit tím území města Benešov nad Ploučnicí pro hodnotný život jeho obyvatel a
současně jako významné turistické destinace.
Proto předkládáme Zastupitelstvu města návrh na schválení programu Obnovy nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí, které se bude řídit Zásadami pro poskytování
programových dotací z rozpočtu Města Benešov nad Ploučnicí schválenými Zastupitelstvem
města č. 54 ze dne 11. 9. 2019.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 14/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje Program „Obnovy nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
5.4. Pořízení dopravního automobilu JSDH – dofinancování dotačního titulu z vlastních
zdrojů
Stanovisko odboru:
Předkládáme zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na dofinancování rozdílu
mezi celkovou cenou a poskytnutými dotacemi.

Důvodová zpráva:
Dne 10.06.2019 byla podána žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro
JSDH Benešov n. Pl., ve výši 450 000,-Kč. /MV- GŘ HZS ČR/, dále bude požádáno o dotaci
z Ústeckého kraje ve výši 300 000,-Kč. Celková cena DA bude dofinancována z rozpočtu
města z kapitoly požární ochrany.
/Předpokládaná cena DA 1 100 000,-Kč. / dle výsledku výběrového řízení/
p. Buchta – přednesl informace týkající se pořízení dopravního automobilu
p. Prášek – dotazuje se, jestli bude vypsáno VŘ na automobil
Starosta – ano, bude
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 15/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje financovaní rozdílu mezi celkovou cenou a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
5.5. Odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům
Důvodová zpráva:
Návrh odměn pro neuvolněné zastupitele od 12.2.2020.
Dle novely nařízení vlády č. 338/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, je potřeba
stanovit pevnou výši odměny neuvolněným zastupitelům dle jejich funkce.
Navrhuji nekumulovat výši odměny, výši stanovit podle nejvyšší funkce, kterou zastupitel
vykonává a to:
V částce maximální výši měsíční odměny
Funkce:
Stávající stav

Nový stav

Člen rady

6.758,- Kč

7.954,- Kč

Předseda výboru, komise, zvláštního
orgánu

3.379,- Kč

3.978,- Kč

Člen výboru, komise, zvláštního orgánu

2.816,- Kč

3.314,- Kč

Neuvolněný člen zastupitelstva

1.690,- Kč

1.989,- Kč

Protože bod č. 5.5. Odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům nebyl připraven ve
lhůtě pro řádné předložení materiálů, musí zastupitelé schválit možnost projednání tohoto
bodu na dnešním jednání ZaM.

p. Ušák – myslí, že by tento materiál klidně počkal na řádný termín, není nutné toto extra
předřazovat
Starosta – usnesení vlády je z konce loňského roku
p. Ušák – usnesení vlády je někdy z listopadu nebo z prosince, mohli jsme to udělat v prosinci
nebo kdykoli v řádném termínu – není nutné si zvyšovat odměny v situaci, kdy to nedokážeme
udělat řádně
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 16/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje zařazení a projednání bodu, Odměny za výkon
funkce neuvolněným zastupitelům, do programu jednání dne 12.2.2020.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Verner, p.
Jansa, p. Černá, p. Slavík, p. Zelený, p. Zdobinský ) 4 proti ( p. Prášek, p. Kačer, p.
Tojmarová, p. Ušák ) 2 se zdrželi ( p. Neliba, p. Provazník )
p. Ušák – myslí, že po dnešním jednání nemají morální právo něco takového udělat – dává
návrh na stanovení odměn takto:
Pro člena rady města
4,- Kč
Pro Předsedu výboru, komise, zvláštního orgánu města
3,- Kč
Pro člena výboru, komise, zvláštního orgánu města
2,- Kč
Pro neuvolněného člena zastupitelstva města
1,- Kč
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu
Znění návrhu : Schválení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
účinností od 12.2.2020 a to ve výši
Pro člena rady města
4,- Kč
Pro Předsedu výboru, komise, zvláštního orgánu města
3,- Kč
Pro člena výboru, komise, zvláštního orgánu města
2,- Kč
Pro neuvolněného člena zastupitelstva města
1,- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 4 pro ( p. Tojmarová, p. Kačer, p. Prášek, p. Ušák )
10 proti ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p. Zelený, p. Slavík, p. Verner, p.
Jansa, p. Provazník, p. Zdobinský ) 1 se zdržel ( p. Neliba )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
p. Tojmarová – má také návrh – navrhuje, aby ceny zůstaly tak, jak to bylo doposud
Starosta nechal hlasovat o dalším protinávrhu
Znění návrhu : Schválení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
účinností od 12.2.2020 ve stejné výši jako doposud do konce volebního období.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 4 pro ( p. Tojmarová, p. Kačer, p. Prášek, p. Ušák )
10 proti ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p. Zelený, p. Slavík, p. Verner, p.
Jansa, p. Provazník, p. Zdobinský ) 1 se zdržel ( p. Neliba )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení
Usnesení č. 17/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí po projednání schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné
členy zastupitelstva účinností od 12.2.2020 a to ve výši
Pro člena rady města
7.954,- Kč
Pro Předsedu výboru, komise, zvláštního orgánu města
3.978,- Kč
Pro člena výboru, komise, zvláštního orgánu města
3.314,- Kč
Pro neuvolněného člena zastupitelstva města
1.989,- Kč
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Provazník,
p. Jansa, p. Černá, p. Slavík, p. Zelený, p. Zdobinský ) 5 proti ( p. Prášek, p. Kačer, p.
Tojmarová, p. Ušák, p. Verner ) 1 se zdržel ( p. Neliba )
5.6. Zpráva o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme v příloze zprávu o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
V příloze zasíláme zprávu o činnosti jednotlivých odborů MÚ Benešov n.Pl.
Starosta – zprávu mají zastupitelé v materiálech
p. Karlíčková – v rozpočtu je na opravy majetku 6,4 mil. a p. Strnad říká, že jenom jedna
oprava střechy na bílé škole bude za 7 mil.
p. Sluková – ano, je to pravda – oprava střechy na bílé škole bude financována z investičního
úvěrového rámce, na základě nějakého projektu, bude vyhlášeno VŘ – v každém případě to
nepůjde z rozpočtu, z našich vlastních zdrojů
p. Karlíčková – překvapuje ji, že to není uvedeno v investičních akcích, když to půjde
z investičního úvěrového rámce
p. Sluková – projednávali investiční akce a projekty, které půjdou z toho investičního
úvěrového rámce – je to plán, ta akce je teprve plánovaná
Starosta – akce je plánovaná, jako několik dalších jiných akcí, které by měly být financovány
z úvěrového investičního rámce a to podléhá schválení ZaM, tudíž o tom budou ještě jednat,
jakým způsobem bude využit investiční úvěrový rámec, ale předběžně je počítáno, že oprava
střechy na bílé škole bude financována z tohoto investičního úvěrového rámce
p. Sluková – ta částka v rozpočtu je zakomponovaná v kapitálové rezervě (tam je 30 mil.)
p. Karlíčková – je to takové netransparentní

ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí.
V čase od 18:50 do 18:58 je p. Ušák nepřítomen.
5.7. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
Stanovisko odboru:
Předkládáme v příloze výroční zprávu o poskytování informací za rok 2019.
Důvodová zpráva:
V příloze zasíláme, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. g) a § 18, zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím „Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2019“.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 18/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo „Výroční zprávu o poskytování informací za rok
2019“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Verner, p. Slavík, p. Jansa, p. Zelený, p. Provazník, p. Prášek, p. Kačer, p.
Zdobinský ) 1 se zdržela ( p. Tojmarová ) 1 nehlasoval/nepřítomen ( p. Ušák )
5.8. Prodej pozemků – Povodí Ohře
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí návrh na schválení prodeje
pozemků p.č. 851/7 část o výměře 1 m2 (trvalý travní porost) a p.č. 1279/2 část o výměře
1 m2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
Pozemky budou trvale dotčeny stavbou „Oprava Bystré v Benešově nad Ploučnicí nad
jídelnou“. Záměr prodeje byl vyvěšen na ÚD od 26.11.2019 do 12.12.2019.
Kupující: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov. Kupní cena pozemku
p.č. 851/7 činí 108 Kč a p.č. 1279/2 činí 339 Kč, celkem 447 Kč. Cena byla stanovena na
základě znaleckého posudku. Pozemky byly odděleny GP č. 1257-88/2019.
Starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení
Usnesení č. 19/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo návrh kupní smlouvy jejímž předmětem je prodej
pozemků p.č. 851/7 část o výměře 1 m2 (trvalý travní porost) a p.č. 1279/2 část o výměře 1
m2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.

Neliba, p. Verner, p. Slavík, p. Jansa, p. Zelený, p. Provazník, p. Prášek, p. Kačer, p.
Zdobinský, p. Tojmarová ) 1 nehlasoval/nepřítomen ( p. Ušák )
Usnesení č. 20/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo návrh kupní smlouvy jejímž předmětem je prodej
pozemků p.č. 851/7 část o výměře 1 m2 (trvalý travní porost) a p.č. 1279/2 část o výměře 1
m2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Verner, p. Slavík, p. Jansa, p. Zelený, p. Provazník, p. Prášek, p. Kačer, p.
Zdobinský, p. Tojmarová ) 1 nehlasoval/nepřítomen ( p. Ušák )
5.9. Program poskytování návratné finanční výpomoci k předfinancování výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva – „Bezúročné půjčky“
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM návrh Programu na poskytování návratné finanční výpomoci
k přefinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, dále jen
„Bezúročné půjčky“.
Důvodová zpráva:
Na základě zveřejněné Výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech od
Státního fondu životního prostředí ČR, jmenovala Rada města Benešov nad Ploučnicí dne
13.5.2019, pod usnesením č. 214/2019 zaměstnankyni Městského úřadu Benešov nad
Ploučnicí paní Kamilu Zárubovu kotlíkovým specialistou. Od té doby byli občané průběžně
informováni o možnosti zažádat o dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy
na Krajském úřadě Ústeckého kraje a současně o možnosti zapsat se jako zájemce o
poskytnutí „Bezúročné půjčky“ na předfinancování výměny. Informování probíhalo
prostřednictvím Benešovských novin a webových stránek města.
Získání dotace na výměnu nevyhovujících kotlů, dále jen „Kotlíkové dotace“, od Krajského
úřadu Ústeckého kraje je podmínkou pro možnost čerpání bezúročné půjčky, dle výše
zmíněné výzvy. Město Benešov nad Ploučnicí prostřednictvím kotlíkového specialisty
požádalo o předběžnou alokaci finančních prostředků pro zájemce o poskytnutí bezúročné
půjčky ve výši 1 100 000,- Kč. Podmínkou pro poskytování bezúročné finanční výpomoci je
schválení tohoto programu a současně žádosti o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci
z rozpočtu města. Žádost společně s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace od Krajského úřadu
Ústeckého kraje“ budou zájemci podávat na odbor správy majetku, investic a životního
prostředí, paní Kamile Zárubové, která je zpracuje a po jejich schválení (Zastupitelstvem
města) připraví smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu „Bezúročné
půjčky“, jejíž přílohou bude i splátkový kalendář.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení

Usnesení č. 21/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje Program o poskytování návratné finanční výpomoci
k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva a pověřuje starostu města
k jeho podpisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
5.10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – město jako oprávněný z VB
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí návrh na schválení a uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností
souvisejících se vstupem do tělesa komunikace mezi Ústecký kraj zastoupený Správou a
údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí v rámci akce Veřejné osvětlení – ulice
Českolipská – Benešov nad Ploučnicí na pozemcích p.č. 700/2, 1272/1 a 700/1 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
V rámci plánované výstavby nového chodníku v ulici Českolipská bude potřeba provést
instalaci nového VO. Staré stožáry VO budou odstraněny, jelikož tvoří překážku budoucí
výstavbě chodníku.
Starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení
Usnesení č. 22/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa
komunikace mezi Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o.,
Ruská 260, Dubí v rámci akce Veřejné osvětlení – ulice Českolipská – Benešov nad Ploučnicí
na pozemcích p.č. 700/2, 1272/1 a 700/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
Usnesení č. 23/2020 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa
komunikace mezi Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o.,
Ruská 260, Dubí v rámci akce Veřejné osvětlení – ulice Českolipská – Benešov nad Ploučnicí
na pozemcích p.č. 700/2, 1272/1 a 700/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu
města k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 15 pro ( všichni )
5.11. Složení a náplň práce Investičního výboru

p. Ušák – výbor by například mohl mít 9 členů (5 stran v ZaM, každá by mohla mít jednoho
zástupce, vítězná strana ve volbách by mohla mít předsedu a 3 bychom mohli nabídnout
občanské veřejnosti) – rámec fungování – příprava podkladů pro ZaM v otázce investiční
politiky, oprávnění výboru dohlížet na realizaci jednotlivých investičních akcí
Starosta – ta náplň práce a statut by se připravily na příští jednání ZaM
p. Ušák – na příštím jednání by se předložil statut a ZaM by to schválilo
V čase 19:06 vyhlásil starosta desetiminutovou přestávku.
Starosta – navrhuje pracovní jednání – dohodne se personální obsazení a náplň práce
p. Ušák – souhlasí a rozšiřuje návrh – KV a FV jsou také zralé na přestavbu – jejich činnost
je naprosto tragická
p. Kulíková – nemá stejný názor ohledně FV a KV – nesouhlasí – je důležité, aby na jednání
ohledně IV byl přítomen p. Ušák
p. Tojmarová – p. Ušák je klíčovou osobností, pokud mluvíme o činnosti tohoto výboru – je
přesvědčena, aby to byla kvalitní práce, tak by ho navrhli na předsedu, jinak to nevidí, že by
to mělo význam
p. Zelený – dotazuje se, zda pracovní schůzka IV je podmíněná tím, že bude předseda p. Ušák
p. Tojmarová – podmíněná není
p. Zelený – jde jen o to pracovní ZaM, jestli se tedy sejdou
p. Tojmarová – myslí, že u toho nemusí být všichni, protože někdo tím členem nebude,
můžeme někoho vyslat za sebe s názory
p. Zelený – chceme to pracovní ZaM ohledně IV, aby se dohodl konkrétní termín ?
p. Tojmarová – to může být
Starosta – v tuto chvíli nikoho neodmítli a chtějí o té věci diskutovat – navrhuje 18.2. od 16
hod. ve velké zasedačce

6. DISKUSE
p. Vorel – dotazuje se ohledně parkování na náměstí, jestli se včas dozví, ti, co tam bydlí,
jestli budou mít nějaké kartičky, aby tam mohli parkovat
Starosta – informovat budeme, budou konzultovat
p. Prášek – uvítal by, aby na toto téma byla daleko širší diskuse, ať už ze strany zastupitelů,
tak i ze strany občanů – chtěl by představit konkrétněji koncepci
Starosta – v této věci oslovili dopravního inženýra – teprve se to připravuje a zpracovává –
diskuse je samozřejmě možná
p. Koucká Elisová – dotazuje se, kam se odkloní parkování
Starosta – máme parkoviště pod zámkem
p. Koucká Elisová – tam se nedá celoročně parkovat (jsou tam kaluže, propadá se to, je to ve
špatném stavu)
Starosta – můžeme zvážit úpravu parkoviště, aby se odvodnilo

p. Provazník – na cyklostezce do Veleně jezdí hodně civilních aut (těží tam dřevo) –
dohlédnout MěP
Starosta – zvýšíme tam dohled
p. Ušák – dotazuje se, v jakém stavu je výběr nového kulturního referenta ?
Starosta – proběhlo VŘ, máme několik kandidátů, nějakého favorita a ten si vzal čas na
rozmyšlenou – ještě není rozhodnuto
p. Ušák – kdy bude ?
Starosta – vědět bychom měli příští týden
p. Ušák – dotazuje se na silnici 262 a její rekonstrukci – jak to vypadá ?
Starosta – v pátek je předání staveniště ve firmě SaM, zúčastní se a budou vědět konkrétní
harmonogram prací a dalších postupů, které s tím budou souviset
p. Ušák – dotazuje se na cyklostezku Bnš, Česká Kamenice – má starosta něco k tomuto
tématu, probíhají nějaká jednání ?
Starosta – proběhlo jednou, zhruba před rokem
p. Ušák – má technický návrh – inspirace Českou Kamenicí – zavedli na přesně určený čas
diskusi na ZaM
Starosta – nemá s tím problém – příští týden se domluvme, v jakém rozsahu – zjistí, jak to
mají v České Kamenici

Celá diskuse je zveřejněna na audiozáznamu na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz

7. ZÁVĚR
V čase 19:54 ukončil starosta jednání ZaM.

Ověřovatelé zápisu :

Mgr. Jakub Zelený……………………………

Filip Ušák……………………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………

…………………………………………
Pavel Urx
starosta města

