USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 21. 2. 2022 od 17:00 hodin v městském kině
ZaM po projednání s c h v a l u j e a s c h v á l i l o :
usn. č. 1/2022 - program zasedání v předloženém znění.
usn. č. 2/2022 - jako ověřovatele zápisu pana Radka Provazníka a Mgr. Jakuba Zeleného.
usn. č. 3/2022 - návrhovou a volební komisi ve složení: Bc. Radek Prášek, pan Stanislav
Zdobinský a MUDr. Jiří Slavík.
usn. č. 7/2022 - návrh rozpočtu města na rok 2022, a to:
• Celkové příjmy 88 144 706,00 Kč
• Celkové výdaje 108 888 205,67 Kč
Financování
20 743 499,67 Kč
usn. č. 8/2022 - rozpočet na rok 2022 dle předloženého návrhu jako schodkový, s tím že
schodek bude uhrazen přebytkem finančních prostředků z roku 2021, dále
čerpáním investičního úvěrového rámce.
usn. č. 9/2022 - Závazné ukazatele rozpočtu města Benešova nad Ploučnicí na rok 2022
v tomto formátu:
Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2022:
• objem příjmů celkem
88 144 706,00 Kč
• objem příjmů v kapitolách
‣ daňové příjmy
55 583 000,00 Kč
‣ nedaňové příjmy
9 350 171,00 Kč
‣ kapitálové příjmy
1 163 880,00 Kč
‣ transfery
22 047 655,00 Kč
• objem výdajů celkem
108 888 205,67 Kč
• objem výdajů v kapitolách
‣ objem provozních výdajů celkem
61 373 782,67 Kč
‣ objem kapitálových výdajů celkem
25 261 423,00 Kč
• objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím
‣ Služby města Benešova nad Ploučnicí
11 450 000,00 Kč
‣ Služby města Benešova nad Ploučnicí - účelový na opravu
bazénové vany
500 000,00 Kč
‣ Základní a Mateřská škola Benešov nad Pl.
5 400 000,00 Kč
‣ Centrum dětí a mládeže Benešov nad Pl.
1 800 000,00 Kč
‣ Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí
1 300 000,00 Kč
• objem transferů pro spolky
‣ Městský sportovní klub Benešov nad Pl.
969 000,00 Kč
‣ Rodinné centrum Medvídek Benešov nad Pl.
100 000,00 Kč
• objem programové dotace
500 000,00 Kč
• objem příspěvků pro ostatní spolky a neziskové org.
100 000,00 Kč
• příspěvek pro Sdruž. obcí Benešovska – likvidace
křídlatky
50 000,00 Kč
• příspěvek pro Centrum sociálních služeb
84 000,00 Kč
financování celkem
20 743 499,67 Kč
usn. č. 10/2022 - 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, provádí vedoucí
finančního a plánovacího odboru.
usn. č. 11/2022 - rozpis konsolidace příjmů a výdajů na rok 2022.
usn. č. 12/2022 - že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního a plánovacího
odboru.
usn. č. 15/2022 - záměr města odstoupit od projektu „Revitalizace zeleně v Benešově nad
Ploučnicí“.
usn. č. 16/2022 - záměr prodeje pozemku p.č. 67/2 o výměře 219 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (zahrada).
usn. č. 17/2022 - záměr prodeje části pozemku 643/21(ostatní plocha) část o výměře cca 9 m2,
p.č. 643/20 (ostatní plocha) část o výměře cca 37 m2 a p.č. 635 část o
výměře 143 m2 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 18/2022 - Program na obnovu nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí na
rok 2022.
usn. č. 20/2022 - „Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2021“.
usn. č. 21/2022 - poskytnutí příspěvku na dokončení obnovy krovu a hlavní věže kostela
Narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí, ve výši 50 000,- Kč pro
Římskokatolickou farnost v Benešově nad Ploučnicí, Kostelní 70, 407 22
Benešov nad Ploučnicí.

ZaM po projednání b e r e n a v ě d o m í :
usn. č. 4/2022 - zprávu kontrolního výboru.
usn. č. 5/2022 - zprávu finančního výboru.
usn. č. 6/2022 - 4. Zprávu o průběhu prací na objektu „Objekt pro zájmové vzdělávání,
Nerudova 689, Benešov nad Ploučnicí“.
usn. č. 13/2022 - že při sestavování, projednávání a schválení rozpočtu na rok 2022 byla
současně provedena předběžná řídící finanční kontrola.
usn. č. 14/2022 - že podrobné informace o rozpočtu města je možné shlédnout na
internetových stránkách https://monitor.statnipokladna.cz/ucetnijednotka/00261181/prehled?rad=t&obdobi=2111, dále u vedoucí odboru
finančního a plánovacího.
usn. č. 19/2022 - zprávu o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí.

…………………………………
Petr Jansa
Starosta města

……………………………………
Bc. Andrea Kulíková
Místostarostka města

