Záznam z 2. jednání Výboru pro Rozvojové a investiční priority města
zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí dne 14.3.2013 od 13:00 do 16:00
konané ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu
Přítomni:
Zděnka Myšíková, členka výboru
Filip Ušák, předseda výboru
Ota Dračka, člen výboru
Ivan Neliba, člen výboru
Bc. Karel Šohaj, tajemník výboru
Karel Vrbický, místostarosta města
Jan Polanský, člen výboru
Josef Klouček, člen výboru
Andrea Kulíková, člen výboru
Radek Prášek, člen výboru
Omluven:
Jiří Zelený, člen výboru
2.1. Od 10:00 se uskutečnilo pracovní jednání výboru, kterého se zúčastnili: Filip
Ušák, Ivan Neliba, Bc. Karel Šohaj, Karel Vrbický, Radek Prášek a Ota Dračka ve
věci prověření návrhových lokalit územního plánu. Výbor doporučuje při přípravě
územního plánu sladit využití ploch lokality koupaliště a sportovního areálu u
Ploučnice (fotbal, tenis) s koncepcí využití pro sportovní aktivity včetně
doplňkových (ubytování na hřišti, občerstvení). Jiné lokality výbor nenavrhuje ke
změně využití.
2.2. Plnění úkolů z 1. jednání výboru
Bod č. 3) splněno, viz. bod 2.1. zápisu č. 2
Bod č. 4) úkol trvá, Ing. Jančová z MM Děčín se zúčastní jednání dne 15.4.2013 Z:
Šohaj

Bod č. 5) úkol trvá, koncept není zpracován, výbor navrhuje zadat zpracování
studie revitalizace sportovního areálu u Ploučnice, ve které bude zapracováno
provedení umělé trávy na stávajícím škvárovém hřišti a ubytování v areálu. Z:
Polanský, T: 15.4.2013
Bod č. 6) splněno, o výsledku jednání bude předseda výboru, p. Ušák, informovat
na příštím jednání ZaM dne 27.3.2013.
Bod č. 7) splněno, p. Šohaj vede zásobník námětů rozvoje.
2.3. Výbor projednal odprodej pozemků na Ovesné p. Kolibovi, tohoto jednání se
zúčastnila p. Blanka Vyhnálková, odbor správy majetku MÚ, která výbor podrobně
seznámila s předmětem prodeje. Výbor nedoporučuje prodej těchto pozemků
2.4. Pan Dračka seznámil výbor se stavem realizace cyklostezky Ploučnice.
2.5. Pan Ušák pozve na další jednání výboru odborníky na komunitní plánování
sociálních služeb, kteří výbor seznámí s touto problematikou, Z: Ušák, T:
15.4.2013
2.6. Doporučení výboru pro ZaM:
2.6.1. Výbor pro Rozvojové a investiční priority města doporučuje ZaM neschválit
prodej pozemků na Ovesné p. Kolibovi.
2.6.2. Výbor pro Rozvojové a investiční priority města doporučuje ZaM zadat
zpracování studie/investičního záměru na využití sportovního areálu u Ploučnice.

Zaznamenal: Karel Šohaj

