ZÁPIS
z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí
konaného dne 13. 02. 2013 od 17:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ
Přítomni: dle prezenční listiny / 14 /
Omluveni : pan Lekner
MěÚ : paní Jana Dolejšová – odb. FaP, Bc. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS,
pan Miroslav Vrabec – odb. VŽP, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ, Zdeněk Přivřel, BBA –
tajemník MěÚ, Andrea Hodačová – zapisovatelka, Václav Červenka – velitel MěP, Monika
Mansfeldová – odb. FaP
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města – www.benesovnpl.cz.
1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Zasedání zahájila a řídila starostka města paní Mgr. Dagmar Tesarčíková. Přivítala přítomné a
nechala hlasovat o složení návrhové komise, ověřovatelích zápisu a programu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 18/2013 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Franclová, p. Dračka, p. Kulíková.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 19/2013 :
ZaM schválilo ověřovatele zápisu: PhDr. Henig, p. Klouček.
Starostka představila přítomným program dnešního jednání.
Navržený program :
Zahájení, návrhová komise, ověřovatelé zápisu
Zateplení a výměna oken budovy ZŠ Opletalova 699
Organizační záležitosti
Diskuse
Návrh na usnesení, z á v ě r
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 20/2013 :
ZaM schválilo program jednání.
2. ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY ZŠ OPLETALOVA 699
Dotace na zateplení a výměnu oken budovy ZŠ, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí
S koncem dotačního období 2007 – 2013 lze ještě získat finanční prostředky na některé větší
akce. Jednou z nich je zateplení a výměna oken v budově ZŠ, Opletalova 699 (nová škola).
Loni jsme s žádostí neuspěli, důvodem byla dlouhá návratnost investice. Tento program bude
v nejbližší době naposledy otevřen.
V materiálech máme nabídku firmy ENERGY BENEFIT CENTRE na kompletní administraci
žádosti o dotaci včetně aktualizace energetického auditu. V příloze máte i tabulky, obsahující
náklady celé akce. V případě přidělení dotace je zde nemalý podíl obce k dofinancování. Celá
záležitost poměrně spěchá, protože otevření programu očekáváme každým dnem a po
zkušenostech z loňska, kdy ministerstvo zkrátilo dobu pro podávání žádostí, je nutné
rozhodnout, zda o tuto dotaci budeme žádat

RaM doporučuje ZaM schválit podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu oken budovy
ZŠ, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí a dofinancování akce Zateplení a výměna oken
budovy ZŠ, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí, v případě přidělení státní dotace. Podíl
města bude uhrazen z rozpočtu města, v případě nedostatku finančních prostředků v rozpočtu
města bude podíl financován úvěrem.
Diskuse :
p. Ušák – v předložené nabídce je platnost cenové nabídky do 10.2.2013
Starostka – to není problém
- zastupitelstvo se musí rozhodnout zda do toho město půjde nebo ne
p. Kulíková – dotazuje se na kolik fin. prostředků se z rozpočtu 2013 může dát
Starostka – z rozpočtu 2013 ne, až z dalšího rozpočtu
- v tuto chvíli není jisté kolik peněz bude muset dát město ze svého, až po výběr.
řízení, kde se cena většinou sníží
p. Klouček – souhlasí s realizací, ale až v příštím roce
p. Ušák – dotazuje se na to, co by se dělo, kdyby se tento bod nechal na jindy
Starostka – momentálně končí dotační období, neví se jak to bude potom vypadat
p. Dračka – připomíná, že již loni se zastupitelé shodli na tom, že škola protopí hodně
- svůj názor odeslal zastupitelům na e-mail
p. Myšíková – má problém s nedostatkem informací
p. Polanský – výpočet úspory pro obě varianty je v materálech
- souhlasí s touto akcí, varianta b)
p. Ušák – připomíná loňskou záležitost s firmou ENVIPARTNER ( rozhlas )
- město by se mělo poptat i u jiných podobných firem jako je firma ENERGY
BENEFIT CENTRE, která dala cen. nabídku
p. Urx – tato akce je na škole potřeba
- využít dotace
p. Šmídová ( ředitelka ZŠ ) – seznamuje přítomné se stavem oken ve škole
p. tajemník – upozorňuje na to, že se nejedná pouze o úsporu tepla, ale jedná se o generální
opravu celé budovy
p. Kulíková – uvítala by např. tři cenové nabídky od různých firem
p. Ušák – nezpochybňuje , že to ZŠ nepotřebuje
- stejně jako p. Kulíková by uvítal více nabídek
p. Ušák – datum zpracování 29.1.2013 – v ten den bylo jednání ZaM
- Mandátní smlouva – již dnes by mělo ZaM schválit
Starostka – pokud město dostane nabídku na zpracování žádosti o dotaci a v mandátní
smlouvě stojí, že město zaplatí firmě za práci, kterou odvede, pouze v případě, že budou
úspěšní, tak to považuje za dobrou nabídku
Místostarosta – první žádost o dotaci byla neúspěšná – malý počet bodů
- p. Šohaj oslovil tuto firmu, aby se podívala z jakého důvodu město dotaci
neobdrželo a tato firma pak sama dala předloženou nabídku
p. Ušák – požádal pana právního zástupce o vyjádření a je k této věci skeptický
p. Špička – navrhuje uložit panu Šohajovi, aby vybral několik firem, které předloží nabídku
p. Ušák – přiklání se k tomu schválit podání žádosti o dotaci a místo Mandátní smlouvy
schválit ukládající úkol pro pana Šohaje, aby oslovil více firem
Starostka nechala hlasovat o prvním návrhu ( podání žádosti o dotaci )

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
Usnesení č. 21/2013 :
ZaM schválilo podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu oken budovy ZŠ, Opletalova
699, Benešov nad Ploučnicí a dofinancování akce Zateplení a výměna oken budovy ZŠ,
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí, v případě přidělení státní dotace. Podíl města bude
uhrazen z rozpočtu města, v případě nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města bude
podíl financován úvěrem.
V čase 17:55 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku k přípravě protinávrhu pana
Ušáka.
Návrh usnesení pana Ušáka :
ZaM pověřuje Bc. Karla Šohaje, aby oslovil firmy s nabídkou na zpracování aktualizace
energet. auditu a kompletní administrace žádosti o dotaci z OPŽP v souladu s usn. č.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro ( p. Myšíková, p. Ušák, p. Kulíková ), 5 proti
(p. Klouček, p. Zíval, p. Franclová, p. Vrbický, p. Tesarčíková ),6 se zdrželo ( p. Henig, p. Urx,
p. Mádle, p. Zelený, p. Polanský, p. Dračka ) – NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starostka nechala hlasovat o původním návrhu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p.
Zíval, p. Henig, p. Urx, p. Mádle, p. Zelený, p. Polanský, p. Dračka, p. Klouček ), 3 proti
( p. Myšíková, p. Kulíková, p. Ušák )
Usnesení č. 22/2013 :
ZaM schválilo mandátní smlouvu č. 04 – 13 – 20 mezi Městem Benešov nad Ploučnicí a
firmou Energy Benefit Centre a.s., jejímž předmětem je podání projektové žádosti o dotaci na
akci Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí.
V čase 18:06 odešla paní Myšíková. Celkem přítomno 13 zastupitelů.

3. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
3.1. Návrh OZV – omezení provozní doby VHP, navrhovatel p. Ušák, připravil HS odb.
p. Ušák – logika této OZV vychází z logiky již schválené OZV o zákazu světelné reklamy
- omezení času je rychlou a efektivní záležitostí
- žádá o vyjádření velitele MěP
p. Urx – chybí informace, důvodová zpráva a proto by navrhoval nechat tento bod na příště
p. Červenka – vyjádřil se k navrhované OZV – tato OZV nic nepřinese
p. Polanský – každá OZV by měla něco přinést, věří názoru velitele MěP
p. Ušák – nemá problém s odložením tohoto bodu
V čase 18:15 odešel pan Henig. Celkem přítomno 12 zastupitelů
Tento bod byl odložen na příští jednání ZaM.
3.2. Pracovní schůzka k rozpočtu
Pracovní schůzka k rozpočtu – 6. 3. 2013 od 16 hod. ve velké zasedací místnosti na MěÚ.
Přítomni budou vedoucí odborů MěÚ, velitel MěP a ředitelé příspěvkových organizací.
V čase 18:22 odešel pan Urx. Celkem přítomno 11 zastupitelů.

3.3. Dovolba člena FV
p. Ušák – navrhuje dovolit člena FV na dnešním jednání a navrhuje pana Radka Provazníka
Starostka – na minulém ZaM bylo domluveno, že až pan Zíval bude odstupovat z funkce, tak
proběhne dovolba nového člena
- navrhuje pana Zeleného jako člena FV
Starostka nechala hlasovat o tom, zda na dnešním jednání proběhne dovolba člena FV.
Návrh usnesení :
ZaM schválilo dovolbu člena FV.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro ( p. Ušák, p. Kulíková, p. Klouček ), 2 proti
( p. Zíval, p. Tesarčíková ), 6 se zdrželo ( p. Vrbický, p. Franclová, p. Mádle, p. Zelený, p.
Polanský, p. Dračka ) - NÁVRH NEBYL PŘIJAT !

3.4. Revokace usnesení č. 54/2012 a 55/2012
p. Ušák – žádá o revokaci usnesení č. 54/2012 a 55/2012
- usn. č. 54/2012 - zveřejňování všech smluv města a příspěvkových organizací.
- usn. č. 55/2012 - zveřejňování doslovných zápisů z jednání RaM.
Starostka nechala hlasovat o návrhu pana Ušáka.
Návrh usnesení :
ZaM schválilo revokaci usnesení č. 54/2012 a usnesení č. 55/2012.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 2 pro ( p. Ušák, p. Mádle, p. Polanský, p. Kulíková,
p. Klouček ), 6 se zdrželo ( p. Tesarčíková, p. Vrbický, p. Franclová, p. Zíval, p. Zelený, p.
Dračka) - - NÁVRH NEBYL PŘIJAT !

4. DISKUSE
p. Klouček – žádá o doplnění jednotlivých rozpočtů, podrobný popis např. jako má odb. SM,
SLM Bnš nebo odb. VŽP
Starostka – upozornila na záležitost, kdy se na minulém jednání ZaM schvalovaly odměny
členům výborů a komisí, kteří nejsou členové ZaM – v zákoně o obcích jsou pouze výbory a
komise tam být nemohou
- vznese dotaz na svaz měst a obcí a zjistí, zda může RaM stanovit odměnu členům
komisí, kteří nejsou členové ZaM
p. Ušák – dotazuje se na to, zda se může zastupiteli, který nechodí na jednání ZaM pokrátit
odměna
Starostka – podá informaci po prověření
p. Mádle – dostal informaci, že Městské kino není využíváno z důvodu, že se tam zakázalo
kouřit – ZaM by se k tomu mělo ještě vrátit
p. Říha – upozorňuje na časté výjezdy SLM kvůli troše sněhu – mrhání peněz
Starostka – ojedinělý názor, většinou lidé volají se stížnostmi, že není posypáno
V čase 18:40 vyhlásila starostka desetiminutovou přestávku k přípravě návrhu na usnesení.

5. NÁVRH NA USNESENÍ A ZÁVĚR
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro, 1 se zdržel (p. Ušák )
Usnesení č. 23/2013 :
ZaM schválilo usnesení z jednání dne 13. 2. 2013.

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

Ověřovatelé zápisu :
Josef Klouček…..……………………………………..
Zdeněk Henig….………………………………………

Zapisovatelka :

Andrea Hodačová …………………………………….

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

