ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině
Přítomni: dle prezenční listiny / 13 /, v čase 18:20 odešel p. Mádle
Omluveni : pan Radek Lekner, PhDr. Zdeněk Henig
Za MěÚ : paní Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS,
Ing. 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, Kamila Zárubová – referentka SÚ
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. 33/2014 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Hana Franclová, p. Andrea Kulíková, p. Jiří
Zelený.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 34/2014 :
ZaM schválilo ověřovatele zápisu: p. Josef Klouček, p. Ota Dračka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Starostka představila přítomným program dnešního jednání.
Navržený program :
Zahájení, návrhová komise
Kontrola usnesení z minulého jednání ZaM
Zpráva kontrolního výboru
Výsledek hospodaření města za 1. čtvrtletí 2014
Prodej koupě majetku města
Zpráva výboru pro rozvojové priority města
Organizační záležitosti
Diskuze
Návrh usnesení, závěr
Usnesení č. 35/2014 :
ZaM schválilo program jednání.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
2. KONTROLA USNESENÍ
Usn.č. 31/2014 – zapojení města do akce Ukliďme Česko, p. Ota Dračka, akce proběhla ve
spolupráci se ZŠ.

Usnesení č. 36/2014 :
ZaM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání ZaM.
3. ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
předkladatel PhDr. Henig
p. Polanský – přednesl dle pověření předsedy KV zprávu KV
p. Ušák – dostal e-mail od p. Práška (člena KV) ohledně nespokojenosti s komunikací uvnitř
KV – jako ověřovatel zápisu KV nedostal doposud zápis k ověření
– překvapilo ho to, protože zastupitelé tak nemají žádný materiál
p. Polanský – připomínka k e-mailu od p. Práška určitě směřovala na p. Heniga – doporučuje
p. Ušákovi, aby to řešil přímo s p. Henigem
– zápisy jsou k nahlédnutí na webu města
p. Kulíková – žádá, aby jakékoli zápisy z výborů byly dány předem zastupitelům do materiálů
Usnesení č. 37/2014 :
ZaM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2014
předkladatel p. Lenka Sluková, ved. odb. FP
p. Sluková – přednesla zprávu o výsledku hospodaření města za 1. čtvrtletí 2014
Usnesení č. 38/2014 :
ZaM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města za 1. čtvrtletí 2014.
5. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
5.1. Nabídka od Ústeckého kraje
Na základě přijaté nabídky od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
předkládáme Radě města Benešova nad Ploučnicí návrh na doporučení zastupitelstvu města
neschválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 775/1 část o výměře cca 30 m2 v k.ú. Ovesná.
Pozemek se nachází vedle silnice č. III/26224. Jedná se o část pozemku, který není pro město
Benešov nad Ploučnicí využitelný.
Ústecký kraj ho nabízí bezúplatně pouze za náklady spojené s převodem. Jedná se o 1000,-Kč (návrh na vklad) a cena za vyhotovení GP (cca 4500,-- Kč).
RaM nedoporučuje ZaM schválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 775/1 o výměře cca 30
m2 v k.ú. Ovesná (ostatní plocha) za náklady spojené s převodem. Pozemek není pro město
využitelný.
p. Ušák – ptá se, zda bylo o této věci diskutováno s Ústeckým krajem – přijde mu zvláštní, že
nám Ústecký kraj nabízí něco zadarmo a my to nechceme
p. Dračka – není to zadarmo, město by muselo zaplatit poplatky – jedná se o absolutně
nevyužitelný kousek pozemku
p. Vyhnálková – Ústecký kraj nám pozemek nabízel, protože dostal žádost na odkoupení od

majitele přilehlého domu, město pouze dostalo přednostní nabídku
Znění návrhu : Schválení bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 775/1 o výměře cca 30 m2
v k.ú. Ovesná (ostatní plocha) za náklady spojené s převodem. Pozemek není pro město
využitelný.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 proti ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Urx, p.
Zíval, p. Polanský, p. Zelený, p. Franclová, p. Mádle, p. Myšíková, p. Kulíková, p. Dračka, p.
Klouček ) 1 se zdržel ( p. Ušák )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
5.2. Pozemek p.p.č. 453/7 o výměře 89 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí - prodej
pozemku
Na základě zpracovaného GP se jedná o následující pozemky v k.ú. Benešov nad Ploučnicí:
- z pozemku p.p.č. 453/1 o výměře 6361 m2 byl oddělen pozemek p.č. 453/6 o výměře
536 m2 a pozemek p.č. 453/1 část „a“ o výměře 75 m2.
- z pozemku p.p.č. 453/3 o výměře 2400 m2 byl oddělen pozemek p.č. 453/3 část „b“ o
výměře 11 m2.
- Z pozemku p.p.č. 461/1 o výměře 10699 m2 byl oddělen pozemek p.č. 461/1 část „c“ o
výměře 3 m2.
Pozemky č. 453/1 část „a“ o výměře 75 m2, č. 453/3 část „b“ o výměře 11 m2 a č. 461/1 část
„c“ o výměře 3 m2 byly sloučeny do pozemku p.č. 453/7 o výměře 89 m2.
Předmětem prodeje je tedy pozemek p.p.č. 453/7 o výměře 89 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. Manželé B. podali žádost o odkoupení, pozemek mají od roku 1997 v pronájmu.
Znalecký posudek na určení ceny pozemku byl zpracován již v srpnu v roce 2010, kde byla
stanovena obvyklá cena pozemku 60,-- Kč/m2.
Dle vyjádření znalce se obvyklé ceny od roku 2010 neměnily, proto není nutné nechávat
zpracovat nový znalecký posudek. Cena za zpracování posudku
činí 2700,--Kč, za zpracování GP 5 754,-- Kč. Celková cena za prodej pozemku
činí 13 794,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM prodej pozemku p.p.č. 453/7 o výměře 89 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (ostatní plocha) za cenu 13 794,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad
Ploučnicí a manželi K. a M. B., bytem Benešov nad Ploučnicí, na prodej pozemku p.p.č.
453/7 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
p. Myšíková – dotazuje se, proč byla tak dlouhá čekací doba
Starostka – doba od podání žádosti do teď souvisela s tím, že kurty, které tam jsou součástí
v té době ještě nepatřily městu – teprve se převáděly na město
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 39/2014 :
ZaM schválilo prodej pozemku p.p.č. 453/7 o výměře 89 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(ostatní plocha) za cenu 13 794,-- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 40/2014 :
ZaM schválilo smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a
manželi K. a M. B., bytem Benešov nad Ploučnicí, na prodej pozemku p.p.č. 453/7 v k.ú.

Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
5.3. Návrh na prodej pozemku p.p.č. 809 o výměře 103 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(ostatní plocha)
Pozemek se nachází v ulici Boženy Němcové u domu č.p. 312.
Žadatelé o koupi tedy pan P. Z. a M. J., oba bytem Benešov nad Ploučnicí, pozemek léta
užívají v domnění, že jsou vlastníci. Pozemek je oplocen a vede přes něj přístupová cesta do
garáže v jejich vlastnictví.
Cena za pozemek dle znaleckého posudku činí 9 300,--Kč, náklady na zpracování znaleckého
posudku činí 1 089,-- Kč, celková kupní cena pozemku je ve výši 10 389,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit prodej pozemku p.p.č. 809 o výměře 103 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí (ostatní plocha) za cenu 10 389,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad
Ploučnicí a P. Z. a M. J., oba bytem Benešov nad Ploučnicí, na prodej pozemku p.p.č. 809
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 41/2014 :
ZaM schválilo prodej pozemku p.p.č. 809 o výměře 103 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(ostatní plocha) za cenu 10 389,-- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 42/2014 :
ZaM schválilo smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a P.
Z. a M. J., oba bytem Benešov nad Ploučnicí, na prodej pozemku p.p.č. 809 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
5.4. Návrh na prodej pozemku p.p.č. 51/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(zahrada)
Pozemek se nachází v ulici Cihelní.
Žadatel o koupi pan O. K., bytem Benešov nad Ploučnicí, chce pozemek odkoupit z důvodu
rozšíření své zahrady. Pozemek by oplotil až k zámecké zdi a tím by zabránil opakujícímu se
odkládání odpadu (černé skládky).
Cena za pozemek dle znaleckého posudku činí 6 300,--Kč, náklady na zpracování znaleckého
posudku činí 1 089,-- Kč, celková kupní cena pozemku
je ve výši 7 389,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit prodej pozemku p.p.č. 51/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí (zahrada) za cenu 7 389,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad
Ploučnicí a O. K., bytem Benešov nad Ploučnicí, na prodej pozemku p.p.č. 51/2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí (zahrada).
p. Kulíková – je ve střetu zájmu, proto se zdrží hlasování
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.

Usnesení č. 43/2014 :
ZaM schválilo prodej pozemku p.p.č. 51/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(zahrada) za cenu 7 389,-- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Urx, p. Zíval,
p. Polanský, p. Zelený, p. Franclová, p. Mádle, p. Myšíková, p. Ušák, p. Dračka, p. Klouček )
1 se zdržel ( p. Kulíková )
Usnesení č. 44/2014 :
ZaM schválilo smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a O.
K., bytem Benešov nad Ploučnicí, na prodej pozemku p.p.č. 51/2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (zahrada).
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Urx, p. Zíval,
p. Polanský, p. Zelený, p. Franclová, p. Mádle, p. Myšíková, p. Ušák, p. Dračka, p. Klouček )
1 se zdržel ( p. Kulíková )
5.5. Návrh na prodej pozemku st.p.č. 778/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(zastavěná plocha a nádvoří)
Pozemek se nachází v ulici Komenského.
Žadatelé o koupi I. M., bytem Benešov nad Ploučnicí, a F. M., bytem Benešov nad Ploučnicí.
Pozemek žadatelům slouží jako část příjezdové cesty k parcele st.p.č. 778/1 na které je
umístěna garáž. Pozemek včetně garáže je ve vlastnictví žadatelů. Pozemek je v současné
době oplocen.
Cena za pozemek dle znaleckého posudku činí 1 100,--Kč, náklady na zpracování znaleckého
posudku činí 1 089,-- Kč, celková kupní cena pozemku
je ve výši 2 189,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit prodej pozemku st.p.č. 778/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí (zastavěná plocha a nádvoří) za cenu 2 189,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad
Ploučnicí a I. M., bytem Benešov nad Ploučnicí, a F. M., bytem Benešov nad Ploučnicí, na
prodej pozemku st.p.č. 778/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (zastavěná plocha a nádvoří).
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 45/2014 :
ZaM schválilo prodej pozemku st.p.č. 778/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(zastavěná plocha a nádvoří) za cenu 2 189,-- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 46/2014 :
ZaM schválilo smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a I.
M., bytem Benešov nad Ploučnicí a F. M., bytem Benešov nad Ploučnicí, na prodej pozemku
st.p.č. 778/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (zastavěná plocha a nádvoří).
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
5.6. Návrh na prodej pozemku p.p.č. 847/1 o výměře 168 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (zahrada)

Pozemek se nachází v ulici Žižkova.
Žadatelé o koupi:
M. K., bytem Benešov nad Ploučnicí,
E. M., bytem Benešov nad Ploučnicí,
V. M., bytem Benešov nad Ploučnicí,
R. P., bytem Benešov nad Ploučnicí,
P. P., bytem Benešov nad Ploučnicí,
Pozemek žadatelům slouží jako přístupová cesta do objektu č.p. 155, který je v jejich
vlastnictví, dále jsou zde umístěny inženýrské sítě na které je objekt napojen. Pozemek je
oplocen a žadatelé se o něj již léta starají.
Na pozemku jsou umístěny stavby, které nejsou zapsány v KN.
Převod nemovitosti bude řešen formou přídatného spoluvlastnictví dle §1223-1235 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
Cena za pozemek dle znaleckého posudku činí 14 300,--Kč, náklady na zpracování
znaleckého posudku činí 1 089,-- Kč, celková kupní cena pozemku
je ve výši 15 389,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit prodej pozemku p.p.č. 847/1 o výměře 168 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí (zahrada) za cenu 15 389,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit smlouvu o převodu nemovitosti (přídatné spoluvlastnictví)
mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a M. K., bytem Benešov nad Ploučnicí, E. M., bytem
Benešov nad Ploučnicí, V. M., bytem Benešov nad Ploučnicí, R. P., bytem Benešov nad
Ploučnicí, a P. P., bytem Benešov nad Ploučnicí, na prodej pozemku p.p.č. 847/1 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí (zahrada).
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 47/2014 :
ZaM schválilo prodej pozemku p.p.č. 847/1 o výměře 168 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(zahrada) za cenu 15 389,-- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 48/2014 :
ZaM schválilo smlouvu o převodu nemovitosti (přídatné spoluvlastnictví) mezi městem
Benešovem nad Ploučnicí a M. K., bytem Benešov nad Ploučnicí, E. M., bytem Benešov nad
Ploučnicí, V. M., bytem Benešov nad Ploučnicí, R. P., bytem Benešov nad Ploučnicí, a P. P.,
bytem Benešov nad Ploučnicí, na prodej pozemku p.p.č. 847/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(zahrada).
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
5.7. Nabídka od pana J. Š.
Na základě přijaté nabídky od pana J. Š., 418 01 Bílina předkládáme Radě města Benešova
nad Ploučnicí návrh na doporučení zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p.p.č. 543/1 o
výměře 2945 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Výše uvedený pozemek je součástí fotbalového hřiště a také části pozemku, na kterých jsou
umístěny tenisové kurty. Dále se na pozemku nachází zavlažovací systém, který slouží
k zavlažování sportovišť.
Pan Š. nabízí pozemek za cenu ve výši 80,-- Kč/m2.
Celková částka tedy činí 235 600,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit koupi pozemku p.p.č. 543/1 o výměře 2945 m2 v k.ú. Benešov

nad Ploučnicí (ostatní plocha) za cenu 235 600,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM uzavření smlouvy o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad
Ploučnicí a panem J. Š., bytem Bílina.
p. Ušák – vítá tento návrh
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 49/2014 :
ZaM schválilo koupi pozemku p.p.č. 543/1 o výměře 2945 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(ostatní plocha) za cenu 235 600,-- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
Usnesení č. 50/2014 :
ZaM schválilo smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a
panem J. Š., bytem Bílina.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
6. ZPRÁVA VÝBORU PRO ROZVOJOVÉ PRIORITY MĚSTA
p. Ušák – přednesl zprávu VRIPM
Usnesení č. 51/2014 :
ZaM bere na vědomí zprávu výboru pro rozvojové priority města.
7. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
7.1. Záležitost koupě pozemku p.p.č. 543/1 od p. Š.
Koupě pozemku - rozpočet města, předkladatel L. Sluková, vedoucí finančního odboru
V případě schválení koupě pozemku p.p.č. 543/1 od dosavadního majitele J. Š. v
Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí (návrh ke koupi předložen na jednání ZaM dne
11.6. 2014), předkládá odbor finanční a plánovací Radě města Benešov nad Ploučnicí návrh
na rozpočtovou změnu a žádá tímto radu o doporučení Zastupitelstvu města Benešov nad
Ploučnicí k jejímu schválení.
Jedná se o použití finančních prostředků ve výši 250.000,- Kč z kapitoly Správa majetku ke
koupi pozemku p.p.č. 543/1.
V případě naplnění příjmové části nad rámec schváleného rozpočtu, zejména v oblasti určení
daní, bude provedena rozpočtová změna a prostředky z příjmové části budou alokovány zpět
do kapitoly Správa majetku.
RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtovou změnu. Částka 250 tis. určená na opravy majetku
v rozpočtu odboru Správy majetku bude použita na koupi pozemku č. 543/1. V případě
naplnění příjmové části nad rámec schváleného rozpočtu, zejména v oblasti určení daní, bude
provedena rozpočtová změna a prostředky z příjmové části budou alokovány zpět do kapitoly
Správa majetku.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.

Usnesení č. 52/2014 :
ZaM schválilo použití částky 250 tis. Kč, určené na opravy majetku v rozpočtu odboru
Správy majetku, na koupi pozemku č. 543/1. V případě naplnění příjmové části nad rámec
schváleného rozpočtu, zejména v oblasti určení daní, bude provedena rozpočtová změna a
prostředky z příjmové části budou alokovány zpět do kapitoly Správa majetku.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
7.2. Rozpočtová změna – rozpočtové opatření č. 5
Ing. Šohaj: Žádám finanční odbor o provedení rozpočtové změny z důvodu zajištění
financování výstavby chodníku v ul. Nádražní a zajištění drobných oprav komunikací a
chodníků.
Požadované změny:
ul. Nádražní, investice, rozpočet 750.000,- Kč, předpokládané celkové náklady 1.070.000,Kč.
Zvýšení ceny je dáno rozsahem opravy, chodník bude opraven v úseku od vjezdu do areálu
Benaru k městskému stadiónu a technickým řešením umístění aleje do linie na hraně silnice a
chodníku. Původně byly stromy vysázeny ve svahu za chodníkem. Tuto položku požaduji
navýšit o 320.000,- Kč.
Prostředky určené na opravy silnic požaduji navýšit o 110.000,- Kč. Na opravu povrchu
komunikací po výměně vodovodu v ul. Pod Vyhlídkou a Sokolský vrch bylo alokováno
250.000,- Kč, s předpokladem částečné opravy povrchu. Skutečné náklady činili 469.320,Kč. Povrch byl obnoven v celé šířce a délce komunikace v rozsahu 1341 m2.
Prostředky ve výši 430.000,- Kč budou převedeny z položky Hřiště u ZŠ a tato bude
dofinancována z fondů základní školy.
Lenka Sluková, finanční odbor:
ZaM Benešov nad Ploučnicí
finanční a plánovací odbor předkládá

návrh na rozpočtové opatření č. 5
Na základě doporučení RaM ze dne 28.5.2014 navrhujeme provést rozpočtovou změnu č. 5,
kterou bude převedena částka 430.000,- Kč z kapitoly "Víceúčelové hřiště" do kapitoly odboru
VŽP - místní komunikace, a to :
1) chodník Nádražní ul.
320000 Kč
2) oprava komunikací v ul. Pod Vyhlídkou, Sokolský vrch
110000 Kč
231 800
231 800
231 800

123
123
123

2219
2212
3421

6121
5171
6121

320000,00 chodník Nádražní ul.
110000,00 ul. Pod Vyhlídkou, Sok.vrch
-430000,00 víceúčelové hřiště

RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové opatření č. 5, kterým se převádí částka 430 000 Kč
z kapitoly víceúčelové hřiště u školy do kapitoly rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní a
výspravy komunikací (VŽP).
p. Myšíková – na VRIPM se dohodli, že zkusí požádat ÚK o nějaké spolupodílnictví na

opravě chodníku v Nádražní ul. – požádejme o dotaci
p. Šohaj – se starostkou se účastnili jednání na ÚK, kde byli seznámeni se stavbou – vznesli
dotaz – části cyklostezky procházející městem (zastavěným územím) jsou pouze
ÚK značeny
p. Dračka – dotaz na p. Šohaje ohledně vyhlášení dotačního titulu na zeleň – zda toto bude
využito
p. Šohaj – z důvodu podmínek toho dotačního titulu nemá smysl o tuto dotaci žádat
Celá diskuse je zveřejněna na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 53/2014 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 5.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Urx, p. Zíval,
p. Polanský, p. Zelený, p. Franclová, p. Mádle, p. Dračka, p. Klouček ) 3 proti ( p. Kulíková,
p. Myšíková, p. Ušák )
7.3. Rozpočtové opatření č. 6
ZaM Benešov nad Ploučnicí
finanční a plánovací odbor předkládá

návrh na rozpočtové opatření č. 6
Na základě doporučení RaM ze dne 28.5. 2014, č. us. 231/14, 232/14, 233/14 předkládáme
ke schválení rozpočtovou změnu č. 6
1) Přijetí peněžních prostředků na účet zřizovatele na základě radou schváleného uloženého
odvodu z investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov n.Pl. ve výši 505000,- Kč.
2) Dofinancování akce "Víceúčelové hřiště" z peněžních prostředků převedených na účet
zřizovatele z investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov n.Pl. ve výši 400000,- Kč.
3) Použití peněžních prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov n.Pl. ve výši
105000,- Kč k vybudování odstavné plochy na pozemcích sousedících s areálem školy.

231 400
231 800
231 800

300
123
123

3113
3421
2219

2122
6121
6121

505000,00 přijetí prostředků
400000,00 víceúčelové hřiště
105000,00 odstavná plocha

RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové opatření č. 6, kterým se navyšuje rozpočet města o
částku 505 000 Kč, z odvodu z investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. do
rozpočtu města.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.

Usnesení č. 54/2014 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se navyšuje rozpočet města o částku 505 000
Kč, z odvodu z investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. do rozpočtu města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Urx, p. Zíval,
p. Polanský, p. Zelený, p. Franclová, p. Mádle, p. Dračka, p. Klouček ) 3 proti ( p. Kulíková,
p. Myšíková, p. Ušák )
Usnesení č. 55/2014 :
ZaM schválilo dofinancování akce Víceúčelové hřiště u školy částkou 400 tis. Kč z odvodu
investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. do rozpočtu města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Urx, p. Zíval,
p. Polanský, p. Zelený, p. Franclová, p. Mádle, p. Dračka, p. Klouček ) 3 proti ( p. Kulíková,
p. Myšíková, p. Ušák )
Usnesení č. 56/2014 :
ZaM schválilo investiční akci vybudování odstavné plochy na pozemcích sousedících
s areálem školy, která bude financovaná z odvodu investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov nad
Ploučnicí, p. o. do rozpočtu města ve výši 105 000 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Urx, p. Zíval,
p. Polanský, p. Zelený, p. Franclová, p. Mádle, p. Dračka, p. Klouček ) 2 proti ( p. Kulíková,
p. Ušák ) 1 se zdržela ( p. Myšíková )
7.4. Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
PŘÍJMY
SU
AU
N+Z+Uz
1)
231 0700 054190877
protipovodňový systém
2)
231 0700 054515825
protipovodňový systém

Org
0736

Par
0000

Pol
4213

ZJ
000

Původní hodnota
4 800,00

Změna
3 119,45

0736

0000

4216

000

81 600,00

53 030,65

134 630,65 FS(MŽP)

86 400,00
86 400,00

56 150,10
56 150,10

142 550,10
142 550,10

86 400,00

56 150,10

142 550,10

Paragraf 0000 celkem:
Org: 0736
celkem:
PŘÍJMY celkem

Po změně Popis
7 919,45 SFŽP-

VÝDAJE
SU
AU
3)
231 0800
SFŽP dotace
4)
231 0800
85% FC dotace

N+Z+Uz
054190877

Org
0736

Par
5299

Pol
6122

ZJ
000

Původní hodnota
4 800,00

Změna
3 119,45

054515825

0736

5299

6122

000

81 600,00

53 030,65

134 630,65 Protipov.systém

86 400,00

56 150,10

142 550,10 Ostatní záležitosti

86 400,00

56 150,10

142 550,10

86 400,00

56 150,10

142 550,10

Paragraf 5299 celkem:
civilní

*
Org: 0736

VÝDAJE celkem

Po změně Popis
7 919,45 Protipov.systém 5%

celkem:

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na
závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové opatření č. 7, kterým se upravuje částka na

*

pořízení protipovodňového systému.
p. Sluková – přednesla informace k rozpočtovému opatření č. 7
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 57/2014 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
7.5. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
PŘÍJMY
SU
1)
231
Evropského

AU
0700

N+Z+Uz
000098348

Org
0000

Par
0000

Pol
4111

ZJ
000

Původní hodnota
0,00

Změna
90 000,00

Po změně Popis
90 000,00 Dotace volby do

0,00
0,00

90 000,00
90 000,00

90 000,00
90 000,00

0,00

13 000,00

13 000,00 Dotace pro SDH

0,00
0,00

13 000,00
13 000,00

13 000,00
13 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00 Ústecký kraj-dotace

0,00
0,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

0,00

153 000,00

153 000,00

Původní hodnota
0,00

Změna
13 000,00

Po změně Popis
13 000,00 SDH-dotace

0,00

13 000,00

13 000,00 Požární ochrana -

Paragraf 0000 celkem:
Org: 0000
celkem:
2)
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Ústecký kraj

0400

000014004

0331

0000

4122

000

Paragraf 0000 celkem:
Org: 0331
celkem:
3)
231
Slunovrat

0400

000000095

0352

0000
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000

Paragraf 0000 celkem:
Org: 0352
celkem:
PŘÍJMY celkem
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4)
Úst.kraj
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N+Z+Uz
000014004
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Par
5512
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Paragraf 5512 celkem:

*

dobrovolná část

Org: 0331
5)
231 0800 000098348 0341
Evropského parlamentu 6)
231 0800 000098348 0341
materiálu
7)
231 0800 000098348 0341
Evropského parlamentuParagraf

0,00

13 000,00

13 000,00

6117

celkem:
5021

000

0,00

51 000,00

51 000,00 Volby do

6117
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000

0,00

3 000,00

6117

5169

000

0,00

36 000,00

36 000,00 Volby do

0,00

90 000,00

90 000,00 Volby do

6117 celkem:

*

Evropského parlamentu

Org: 0341
8)
231 0800
KÚÚK(dohody)

000000095

0352

celkem:
3399

5021

000

Paragraf 3399 celkem:
kultury, církví a

3 000,00 Volby EP-nákup

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00 Slunovrat-dotace

0,00

50 000,00

50 000,00 Ostatní záležitost

*
Org: 0352

celkem:

VÝDAJE celkem

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

153 000,00

153 000,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové opatření č. 4, kterým se začleňují přijaté dotace do
rozpočtu města.
p. Sluková – přednesla informace k rozpočtovému opatření č. 4

*

*

*

Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 58/2014 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
7.6. Smlouva o poskytnutí příspěvku
předkladatel Bc. Vyhnálková, DiS.
Příspěvek Ústeckého kraje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů na základě žádosti
JID 37611/2014/KUUK ze dne 11. 3. 2014, výše příspěvku 33 280 Kč
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 59/2014 :
ZaM schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku Ústeckého kraje na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů na základě žádosti JID 37611/2014/KUUK ze dne 11. 3. 2014.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
7.7. Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
PŘÍJMY
SU
AU
1)
231 0600
kraj-hospodaření v

N+Z+Uz
000000028

Org
0000

Par
0000

Pol
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ZJ
000
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0,00
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33 280,00 Dotace Ústecký

0,00
0,00
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33 280,00

33 280,00
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0,00

33 280,00

33 280,00

Původní hodnota
0,00
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Po změně Popis
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0,00

33 280,00

33 280,00 Podpora ostatních

0,00

33 280,00

33 280,00

0,00

33 280,00

33 280,00

Paragraf 0000 celkem:
Org: 0000
celkem:
PŘÍJMY celkem
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2)
231 0800
hospodaření v lesích

N+Z+Uz
000000028

Org
0040

Par
1032

Pol
5169

ZJ
000

Paragraf 1032 celkem:

*

produkčních

Org: 0040

celkem:

VÝDAJE celkem

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření
v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
Zpracoval: Lenka Sluková

RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové opatření č. 8, kterým se začleňuje příspěvek
Ústeckého kraje do rozpočtu města.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 60/2014 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 8.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
7.8. Darovací smlouva

*

Dar Ústeckého kraje pro benešovské dobrovolné hasiče, jedná se o zásahové obleky – TIGER
Plus v hodnotě 80 404,50 Kč a hadici C52 zásahovou s koncovkou v hodnotě 11 514,40 Kč.
RaM doporučuje ZaM schválit Darovací smlouvu – dar Ústeckého kraje pro benešovské
dobrovolné hasiče. Předmětem daru jsou zásahové obleky – TIGER Plus v hodnotě 80 404,50
Kč a hadice C52 zásahová s koncovkou v hodnotě 11 514,40 Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 61/2014 :
ZaM schválilo Darovací smlouvu – dar Ústeckého kraje pro benešovské dobrovolné hasiče.
Předmětem daru jsou zásahové obleky – TIGER Plus v hodnotě 80 404,50 Kč a hadice C52
zásahová s koncovkou v hodnotě 11 514,40 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )
7.9. Podíl města na výměně oken památkového objektu č. p. 398
Ing. Šohaj
ZaM na svém zasedání dne 11. 12. 2013 přijalo usnesení č. 126/2013 - poskytnutí prostředků
z rozpočtu města na obnovu památkového objektu č. p. 398, ul. Palackého, ve výši 10% z
celkových výdajů, nejvýše však 10.000,- Kč.
Majitelka objektu paní H. K. předložila rozpočet na opravu oken. Celková cena je 30.000,Kč, podíl města 10% je 3.000,- Kč. Pro dokončení administrace akce na straně Ministerstva
kultury ČR – poskytovatele dotace je nutno přijmout usnesení ZaM.
Návrh na usnesení:
ZaM odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč paní H. K. na obnovu památkového
objektu č. p. 398, ul. Palackého, Benešov nad Ploučnicí. Obnova objektu bude provedena
v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 62/2014 :
ZaM schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč paní H. K. na obnovu památkového
objektu č. p. 398, ul. Palackého, Benešov nad Ploučnicí. Obnova objektu bude provedena
v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Urx, p.
Kulíková, p. Polanský, p. Zelený, p. Franclová, p. Mádle, p. Myšíková, p. Ušák, p. Dračka, p.
Klouček ) 1 se zdržel ( p. Zíval )
7.10. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska
předkladatel p. Karel Vrbický, místostarosta, předseda sdružení
Místostarosta – přednesl informace k návrhu závěrečného účtu SOB
p. Ušák – prosí do příštího jednání ZaM o shrnutí činnosti SOB za toto volební období
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 63/2014 :
ZaM schválilo závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2013.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

7.11. Zpráva o činnosti obchodní společnosti Benešovská teplárenská společnost s.r.o.
předkladatel JUDr. Milan Franc, jednatel společnosti
p. Franc – přednesl zprávu o činnosti BTS
Usnesení č. 64/2014 :
ZaM bere na vědomí zprávu o činnosti obchodní společnosti Benešovská teplárenská
společnost s. r. o.
p. Koucká Elisová – dotazuje se na rozřešení kauzy p. Michaely Rakové na pozici jednatele
BTS
p. Franc – rozřešení nezná – ví, že tam byl nějaký spor – trestní oznámení od p. Průši na p.
Rakovou, ale společnost v současné době nevede žádný soudní spor s nikým, nemá
žádné pohledávky ani závazky
7.12. Informace o přidělení dotace na zateplení školy
Ing. Šohaj
p. Šohaj – přednesl informace o přidělení dotace na zateplení školy
Usnesení č. 65/2014 :
ZaM bere na vědomí informaci o dotaci na snížení energetické náročnosti budova ZŠ
Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699.
7.13. Zasedání zastupitelstva v II. pololetí 2014
Starostka – navrhuje termín 10.9.2014 – předpokládá se, že to jednání ZaM bude měsíc před
volbami do zastupitelstva obce
p. Ušák – přidal by do programu zprávu všech orgánů za celé období
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 66/2014 :
ZaM schválilo termín konání příštího zastupitelstva na 10.9.2014 s běžným programem, org.
záležitosti se doplní o zprávy výborů… + zpráva o činnosti SOB za uplynulé volební období.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( všichni )

8. DISKUZE
p. Ušák – letos v létě končí šestileté období p. starostky, coby ředitelky školy – dotazuje se, jak
se tato věc bude řešit
Starostka – rozhodovací pravomoc má rada města, buď rada města vypíše konkurz, anebo
potvrdí současného ředitele ve funkci na dobu určitou 6 let
p. Ušák – někdy v dubnu proběhlo na náměstí shromáždění (ohledně potratů) – chtěl by tomu
do budoucna zabránit

– zmiňuje současný stav na silnici 1/13 nad Táborským vrchem v návaznosti k
zásadám územního rozvoje Ústeckého kraje
p. Kulíková – komentuje shromáždění na náměstí, o kterém hovořil p. Ušák
– dotazuje se na fungování pronájmu velké tělocvičny ve škole – vůbec se tam
pořádně nemohou (s dětmi z kroužků) dostat – zájmové organizace by mohly
během září, října podat nějaký přehled toho, kdy by co potřebovaly
Starostka – projedná se statutární zástupkyní školy
p. Ušák – dotazuje se na možnost osazení laviček v rámci celého sídliště
p. Klouček – vznikne i malé hřiště a tam bude stejný problém jako v tělocvičně – chce to
organizační řád, aby měli všichni možnost zde sportovat
p. Dračka – informuje o záležitosti projektu meziobecní spolupráce
p. Koucká Elisová – dotazuje se, proč je chodník v ul. Nádražní tak široký
p. Šohaj – je tam výsadba stromů a je to chodník, který vede od nádraží do centra města – je
zachován charakter krajiny – optimální technické řešení
p. Koucká Elisová – dotazuje se, proč se nedostavuje p. Lekner
p. Ušák – odpověděl p. Koucké Elisové na místě
Místostarosta – pokládá otázku p. Jiřímu Ušákovi – se starostkou byli na KÚ ohledně
cyklostezky a silnice 2/262 – dozvěděli se, že Děčín dal zamítavé stanovisko
p. Ušák Jiří – vyloučení kamionové dopravy ze silnice č. 2/262 přinese Děčínu problém do
komunikace typu Kamenická, která je v rekonstrukci
p. Myšíková – dodělalo se parkoviště u ordinace MUDr. Váchy, ale chodník je rozkopaný
p. Šohaj – prověří, bude zajištěna oprava
p. Ušák – dotazuje se na komunikaci v ul. Nádražní – kostky jsou vymleté, je možná oprava
p. Šohaj – určitě tam jsou místa, která je možné opravit či přeložit – ale na zásadní opravu
nejsou prostředky
p. Kulíková – má radost z Nádražní ul. – máme reprezentativní chodník, také z ul. Cihelní a
také děkuje službám města, JUDr. Francovi a městu za odvedenou práci
Celá diskuse je zveřejněna na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
V čase 18:40 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku a požádala návrhovou komisi o
přípravu návrhu usnesení.
9. NÁVRH NA USNESENÍ
P. Franclová za návrhovou komisi na závěr přečetla a odkontrolovala přijatá usnesení ze
zasedání zastupitelstva dne 11.6.2014, bez připomínek ostatních zastupitelů.
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.
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