ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 28. 03. 2012 od 17:00 hodin v Městském kině
Přítomni: dle prezenční listiny / 12 /
Omluveni : pan Josef Klouček, pan Radek Lekner, paní Zděnka Myšíková
Za MěÚ : paní Hana Kleinertová – ved. odb. FaP, paní BC. Zdeňka Čvančarová – ved. odb.
HS, pan Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, paní Veronika Podloučková – SÚ, paní Blanka
Vyhnálková – pověřená vedením odb. SM, pan Zdeněk Přivřel – tajemník MěÚ, Andrea
Hodačová – zapisovatelka, Václav Červenka – velitel MěP, Lenka Sluková – 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 zapisovatelce.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 31/2012 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení : p. Franclová, p. Kulíková, p. Dračka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 32/2012 :
ZaM schválilo ověřovatele zápisu ve složení : p. Ušák, p. Henig.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 33/2012 :
ZaM schválilo zapisovatelku : p. Hodačová.
Starostka představila přítomným program dnešního jednání a nechala o něm hlasovat.
-Kontrola ukládajících usnesení z minulého jednání ZaM
-Závěrečný účet města za rok 2011, rozpočet města na rok 2012
-Zpráva finančního výboru včetně inventarizace majetku za rok 2011
-Prodej, koupě majteku města
-Organizační záležitosti
-Diskuse
-Návrh usnesení, závěr
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 34/2012 :
ZaM schválilo program jednání.

2. KONTROLA USN. Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZaM
Na minulém jednání ZaM nebylo přijato žádné ukládající usnesení.

3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2011, ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012
PŘEDKLADATEL : paní Hana Kleinertová – vedoucí odb. FP
RaM doporučuje ZaM schválit závěrečný účet města za rok 2011
RaM doporučuje ZaM schválit rozpočet města na rok 2012
Finanční výbor doporučuje ZaM schválit závěrečný účet města za rok 2011
Finanční výbor doporučuje ZaM schválit rozpočet města na rok 2012
Paní Kleinertová seznámila přítomné s rozborem hospodaření za rok 2011 – viz příloha
zápisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 35/2012 .
ZaM schválilo závěrečný účet města za rok 2011 bez výhrad.
Paní Kleinertová požádala zastupitele o schválení rozpočtového výhledu na roky 2012-2013.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 36/2012 :
ZaM schválilo rozpočtový výhled města na roky 2012 – 2013.
Paní Kleinertová – na rozpočtu se pracuje od října loňského roku, vzniklo přibližně 5 verzí
- rozpočet je schodkový, vždy je dorovnán hospodařením z minulých let
Pan Ušák – poděkoval paní Kleinertová za její vstříctnost, kdykoliv se na ni obrátil, tak mu
bylo vše vysvětleno, z jejího přístupu má radost
- doufá, že nástupce paní Kleinertové bude komunikovat stejně dobře
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro, 3 se zdrželi
Usnesení č. 37/2012 :
ZaM schválilo rozpočet města na rok 2012.

4. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU VČETNĚ INVENTARIZACE MAJETKU
ZA ROK 2011
PŘEDKLADATEL : pan Zíval – předseda finančního výboru
Pan Zíval přednesl zprávu FV – viz příloha zápisu.
Pan Ušák navrhuje, aby zprávy FV a KV byly umisťovány na intern. stránkách města.
Starostka – letošní projekty – dotace pro seniory je jistá, dnes přišla smlouva pro školu, kde
je dotace na výměnné pobyty a vzdělávací kurz ve výši 11 538,- EURO a RC 280 000,-Kč
- požádáno je o dotaci na most, Ploučnickou vyhlídku a Slunovrat
Usnesení č. 38/2012 :
ZaM bere na vědomí zprávu finančního výboru.

5. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
PŘEDKLADATEL : odbor správy majetku města – Blanka Vyhnálková
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh na revokaci usnesení
č.90/2010 ze dne 16.6.2010, kterým byl schválen záměr prodeje pozemku p.p.č. 643/21 o
výměře 145 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Žadatelé o koupi výše uvedeného pozemku byli vyzváni k předložení geometrického plánu na
oddělení pozemku. I přes opakované výzvy toto neučinili.
Benešov nad Ploučnicí, 12.3.2012
Komentář:
K výše uvedenému návrhu dále sdělujeme, že jsme dne 13.3.2012 od paní M. R.
obdrželi žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 643/21 a části pozemku p.p.č. 1263/2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 1263/2 jsme od paní R.
obdrželi již v květnu roku 2009. Žádost byla projednána ZaM dne 30.9.2009, ale záměr
prodeje schválen nebyl. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství přístupné z
komunikace Heřmanovská a dále jako přístupové cesty k nemovitostem nedoporučujeme tuto
část pozemku prodat.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 39/2012 :
ZaM schválilo revokaci usnesení číslo 90/2010.

6. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
6.1. Územní plán města
Starostka připomněla, že na sekretariátu jsou připraveny materiály ohledně ÚP města.
Do roku 2015 bychom měli mít zpracovaný nový územní plán – současný ÚP pozbude k 31.
12. 2015 platnost. Do nového ÚP bude třeba zapracovat Zásady územního rozvoje Ústeckého
kraje.
p. Ušák – je srozuměn s tím, že ÚP je podřízená dokumentace Zásadám územního rozvoje ÚK
a součástí těchto zásad je strategická silnice I/13 Manušice – Děčín, která by měla vést přes
náš katastr – vznesl dotaz na zastupitele, jak vnímají tento dokument
- případnou občanskou angažovaností či dáváním najevo svého názoru se může
dosáhnout potencionální revokace v rámci Zastupitelstva ÚK
- s touto stavbou nesouhlasí
p. Dračka – silnice I/13 byla plánována od konce 19. stol.
- silnice I/13 je pro město velmi důležitá ohledně návaznosti pro naše město
p. Zíval – není toho názoru, že je to pro dobro města
p. Kulíková – nesouhlasí se stavbou silnice I/13
Starostka – upozornila na to, že tato diskuse je předčasná a zbytečná, v tuto chvíli by se mělo
schválit zpracování nového ÚP a vypsání výběrového řízení
- diskuse k tomuto bodu proběhnou
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení na zpracování nového ÚP města a následně o
návrhu vypsání výběrového řízení na zpracovatele ÚP města
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 40/2012 :
ZaM schválilo zpracování nového územního plánu města Benešova nad Ploučnicí.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 41/2012 :
ZaM schválilo vypsání výběrového řízení na zpracovatele ÚP města Benešova nad Ploučnicí.

6.2. Vstup Benešova nad Ploučnicí do Místní akční skupiny (MAS)Labské skály
Místní akční skupina“ Labské skály (MAS LS) byla založena v říjnu 2005 ve formě
občanského sdružení. Hlavním cílem je sdružit aktivní lidi, obce, podnikatele, organizace,
spolky,... a společně rozvíjet naši venkovskou oblast. V prosinci 2011 měla naše MAS 34
členů, z toho 9 obcí – ostatní členové jsou podnikatelé, členové neziskových organizací a
aktivní
občané.
Členem
MAS
se
může
stát
kdokoliv.
MAS působí na území 9 obcí mezi městy Děčín a Ústí nad Labem: Dobkovice, Jílové,
Libouchec, Malšovice, Petrovice, Povrly, Ryjice, Tisá, Velké Chvojno (region je totožný s
územím mikroregionu Labské skály).
Paní Kulíková – výborné zkušenosti s MAS
Pan Ušák – byl osloven předsedkyní skupiny MAS s nabídkou, probíral to s panem Vrbickým a
byla mu přislíbena účast na jednání SOB s toutu skupinou, ale přizván nebyl
- navrhuje, aby starostka města zastupovala město v MAS Labské skály
Místostarosta – skutečně přislíbil pozvání pana Ušáka na jednání SOB , od té doby proběhlo
jednání SOB jednou s tématem školství a na další jednání SOB počítá s přizváním pana
Ušáka
- představitelé skupiny MAS byli na SOB, kde se prezentovali již v závěru
minulého roku – obce se dohodly, že tam budou vstupovat jednotlivě
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 42/2012 :
ZaM schválilo zařazení města Benešova nad Ploučnicí do územní působnosti Místní akční
skupiny Labské skály od 1. 1. 2013. Současně ZaM souhlasí se zařazením svého území do
Integrované strategie území (ISÚ), kterou bude MAS Labské skály zpracovávat v roce 2012.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 43/2012 :
ZaM zmocňuje paní Dagmar Tesarčíkovou, starostku města a pana Karla Vrbického,
místostarostu města k zastupování města Benešova nad Ploučnicí v MAS Labské skály.

6.3. Mandátní smlouva s Ing. Jitkou Licinbergovou k provedení přezkoumání
hospodaření ÚSC Benešov nad Ploučnicí za rok 2012.
Starostka – auditorka s námi spolupracuje během celého roku
- připravuje se audit příspěvkových organizací a audit spol. BTS
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 44/2012 :
ZaM schválilo mandátní smlouvu s Ing. Jitkou Licinbergovou k provedení přezkoumání
hospodaření ÚSC Benešov nad Ploučnicí za rok 2012.

6.4. Obnova, správa a provozování veřejného osvětlení v Benešově nad Ploučnicí -tento
bod byl odložen !
K tomuto bodu bylo svoláno pracovní jednání ZaM, kde byla záležitost prodiskutována.
Starostka - proběhla diskuse na RaM, kde zazněl názor, že tutéž službu, kterou nabízí firma by
město bylo schopno si zajisit samo ( místní firma + SLM Benešov n. Pl. )
p. Ušák - nerozumí tomu, že v materiálu není stanovisko rady, žádá o vysvětlení situace
Starostka - RaM nepřijala žádné usnesení k tomuto bodu
p. Urx – je toho názoru, že město by bylo schopno v pomalejším horizontu než nějaká firma
dát VO dohromady, peníze by měly zůstat ve městě
p. Mádle – již na poradě byl toho názoru, že by to mělo zůstat ve městě
Místostarosta – zabýval se tím cca rok, VO je ve špatném stavu, zjišťoval stáří lamp ve městě
- je potřeba okamžitě začít řešit VO
p. Zelený – nesouhlasí s tím, aby se obnova, správa a provozování VO dalo cizí firmě
p. Ušák – má výhrady k práci pana místostarosty, návrh nepodpoří
Starostka – navrhuje odložit projednávání tohoto bodu, vedení města na tom bude dále
pracovat
6.5. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska
PŘEDKLADATEL : místostarosta města
Závěrečný účet SOB je v příloze zápisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 45/2012 :
ZaM schválilo závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2011.
6.6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o regulaci provozování sázkových her, loterií a
jiných podobných her
Přílohou vyhlášky je stanoveno 6 míst, kde mohou být na území města Benešova n. Pl.
provozovány VHP.
PŘEDKLADATEL : pan Filip Ušák
p. Zelený – oznamuje možný střet zájmu
p. Ušák – tato varianta OZV je pro něho přijatelná
p. Zelený – město z toho má 1 500 000,- Kč, nebudou peníze na sport, atd.
- navrhuje omezit provoz heren, např. otevírací doba od 18:00 do 24:00
p. Zíval – je proti jakékoliv OZV, měly by být prováděny kontroly
p. Urx – nemyslí si, že největší problém pořádku města jsou VHP, ale provozní doby podniků,
které můžou být otevřeny až do rána – tohle tato OZV neřeší
p. Ušák – žádá o jmenovité hlasování
p. Dračka – podporuje jakoukoliv regulaci hazardu
p. Kulíková – regulace heren v tomto městě je velmi důležitá, heren je tu moc
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( Polanský, Henig, Franclová, Vrbický,
Tesarčíková, Kulíková, Ušák, Mádle, Dračka ), 2 se zdrželi ( Urx, Zelený ), 1 proti ( Zíval )
Usnesení č. 46/2012 :
ZaM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o regulaci provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her ( včetně přílohy ).
6.7. Valná hromada SVS a.s. – pověření místostarosty města
Jelikož tento bod nebyl na programu jednání, požádala starostka přítomné o schválení
projednání tohoto bodu.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 2 se zdrželi, 10 pro
Usnesení č. 47/2012 :
ZaM schválilo hlasovat o bodu ,,pověření místostarosty města jako zástupce města na valných
hromadách SVS a.s.´´.
Starostka navrhla, aby město zastupoval pan Karel Vrbický, místostarosta města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 2 proti, 10 pro
Usnesení č. 48/2012 :
ZaM pověřuje místostarostu pana Karla Vrbického jako zástupce města k účasti na valných
hromadách SVS a.s.
7.DISKUSE + NÁVRH USNESENÍ A ZÁVĚR
Starostka obdržela zápis ze schůze KV, kde byla výtka na práci MěP, proto na dnešní jednání
pozvala velitele MěP, pana Červenku a praktikantky MěP (Ivana Mádlová a Lucie Nováková).
Pan Červenka – události, které zmiňuje KV se staly v době, kdy byla MěP na týdením školení
v Krupce
- dále seznámil zastupitele s opatřením, která MěP učinila a s veškerou
činností MěP
- požádal obyvatele města o spolupráci – kdykoliv nahlásit, když se někde něco
děje
Praktikantky – slečna Mádlová a slečna Nováková – seznámily přítomné se svou praxí u MěP
p. Polanský – dotázal se, zda se MěP zaměřuje na venčení psů a uklízení po nich ?
p. Červenka a sl. Mádlová – odpověděli na dotaz pana Polanského
p. Koucká Elisová – vznesla dotaz na konzumaci alkoholu na veřejnosti, dodržování OZV
p. Červenka – odpověděl na místě
p. Mádle – udivilo ho, že KV má v programu MěP, když za MěP má plnou odpovědnost
starostka
- je toho názoru, že MěP dělá svou práci velice pečlivě
p. Polanský – KV nemá v programu MěP, toto na zasedání proběhlo pouze jako výtka
předsedy, který si toho všiml
V čase 18:50 ukončila starostka diskusi, vyhlásila desetiminutovou přestávku a poprosila
návrhovou komisi o přípravu návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro
Usnesení č. 49/2012 :
ZaM schválilo návrh usnesení z jednání ZaM dne 28. 3. 2012
Ověřovatelé zápisu :
PhDr. Zdeněk Henig…………………………………..
Filip Ušák……...………………………………………
Zapisovatelka :

Andrea Hodačová …………………………………….

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

