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Starostka města: Ohlédnutí za rokem uplynulým a výhled do roku následujícího
Máme za sebou rok 2013, vstupujeme
do roku 2014, roku volebního.
Ohlédnutí - roce 2013 byly ve městě
instalovány hlásiče pro případ ohrožení,
které slouží současně jako městský rozhlas,
byl zpracován digitální povodňový plán,
jenž je všem k dispozici na www stránkách
města. Byla dokončena rekonstrukce mostu
na Sokolský vrch, rekonstrukce ulic Bezručova, Komenského (parkování bude dokončeno do letošního dubna), komunikace
na Ovesné. U památek proběhly opravy
kapličky na Ovesné, sochy sv. Vojtěcha, oplocení hřbitovní kaple. Byla vybudována nová odstavná plocha na sídlišti, dětské hřiště
pod jídelnou, byl dokončen prostor pro benešovské dobrovolné hasiče. Pro letošní rok
byl kompletně připraven dotační titul na zateplení budovy základní školy.
V roce 2014 nás tedy čeká realizace zateplení budovy ZŠ, podle možností rozpočtu
pak vybudování kvalitního hřiště pro žáky
ZŠ a potřeby sportovních klubů i veřejnosti,
v plánu je postupná rekonstrukce budovy C
v ulici Nerudova na objekt seniorského bydlení a rekonstrukce přízemí v domě č. p. 106
v ulici Sokolovská na bezbariérové byty.
Prosinec byl měsícem koncertů a společenských setkání. Zastupitelé se s uplynulým rokem rozloučili schválením rozpočtového provizoria na první dva měsíce roku
2014, rozhodnutím o prioritách v podobě
seniorského bydlení, rekonstrukce sportovišť a přípravě projektů na nadcházející dotační období. Nezbývá než si přát, aby se

Foto: Alena Houšková
tyto vize naplnily.
Nový rok je vždy jakýmsi pomyslným začátkem, vítáme jej s novou nadějí, že svět
bude lepší. Všichni si přejeme, abychom byli
zdraví, spokojení, měli dobré zázemí v rodině, abychom měli dobrou práci a dobré
sousedy, naše děti aby vyrůstaly v klidném
a láskyplném prostředí, aby ti dříve narození mohli v klidu užívat čas odpočinku
v bezpečí, obklopeni přáteli, aby neměli nedostatek. Svět však bude takový, jaký si jej
vytvoříme my sami. Město je společenstvím

Komise životního prostředí: Bude mít město arboretum?
Komise životního prostředí, coby poradní orgán Rady Města, připravuje v současné době pro město návrh na úpravy
parku pod "Bílou školou" tak, aby zde byly
obnoveny pěšiny s lavičkami, odpadkovými
koši a byla provedena dovýsadba dřevin
s postupnou obměnou dřevin, které vykazují špatný zdravotní stav. Cílem je, aby park
byl plně funkční k odpočinku, ale také
k aktivnímu využití pro sport a v neposlední
řadě i k poznávání formou vysazené druhové rozmanitosti dřevin (coby didaktické
pomůcky)
jak z našeh o o ko l í ,
tak i vybraných exotických
druhů.
Základem

toho bylo zjištění současného stavu (zaměření a zakreslení místa do mapy se záznamem druhu dřeviny a jejího stavu), které
bylo členy komise životního prostředí provedeno 28. 12. 2013. Pokračování bude
spočívat v zpracování návrhu na výsadbu
konkrétních druhů dřevin včetně místa
jejich výsadby, návrhu na umístění nových
laviček, informačních tabulí a tabulek. Získávání nových druhů dřevin může probíhat
hlavně formou náhradní výsadby, nebo například díky dárcům či plánovaným prostředkům z rozpočtu města a možným grantům. Arboretum, ve své veřejnosti trvale
přístupné parkové formě, kterých zejména
v okolí mnoho není, by se mohlo stát i dalším zajímavým lákadlem pro turisty stejně,
jako jsou zámky, termální koupaliště a další.
Ota Dračka
předseda komise životního prostředí

lidí, kteří se z nějakého důvodu rozhodli žít
právě na tomto místě. Záleží jen na nás, zda
si zde vytvoříme oázu klidu a pohody, či zda
své životy promarníme v hádkách a negativismu. Přeji nám, abychom byli schopni čas,
který je nám vyměřen na tomto místě prožít
smysluplně, abychom mohli příští rok touto
dobou, až se budeme ohlížet za uplynulým
rokem mohli říci, byl to dobrý rok.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Protipovodňová opatření
- městský rozhlas
Žádáme tímto občany, aby v rámci prověření provozu protipovodňových opatření (rozhlas) nahlásili číslo popisné
a ulici, kde není hlášení jasné a srozumitelné.
Sdělit lze: písemně na adresu MÚ Benešov n.Pl., ústně kanc. informace (přízemí budovy úřadu či odb. VŽP, emailem
urad@benesovnpl.cz, telefonicky - t.č.
412 586 811, 412 589 821, 412 589 823.
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O čem jednala Rada města?
RaM schválila:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 11362013 „Snížení energetické
náročnosti objektu ZŠ Opletalova ulice 699,
Benešov nad Ploučnicí“ s úpravou ve čl. VIII
Oprávněné osoby.
Nabídku firmy ČEZ na dodávku el. energie pro město Benešov nad Ploučnicí na
období 1. 1. 2014 30. 4. 2014 dle nabídky ze
dne 25. 11. 2013 (nejvýhodnější nabídka).
Nabídku firmy RWE na dodávku plynu
pro město Benešov nad Ploučnicí na období
1. 1. 2014 30. 4. 2014 dle nabídky ze dne 4.
12. 2013 (nejvýhodnější nabídka).
Rozdělení kladného hospodářského výsledku organizace Školní jídelna, p. o., Opletalova 273, Benešov nad Ploučnicí v celkové
výši 48 605, 71 Kč následovně: rezervní fond
23 605,71 Kč, fond odměn 25 000 Kč.
Čerpání fondu odměn organizace Školní
jídelna, p. o., Opletalova 273, Benešov nad
Ploučnicí pro zaměstnance Školní jídelny ve
výši 35 000 Kč za práce odvedené při úklidu
a malování prostor, čištění oken, úklidu
šatních boxů, výměně osvětlení, pracovních
stolů, výdejního boxu.
Vydání souhlasného stanoviska k provedení výkopu a uložení vodovodní přípojky
do pozemku p.p.č. 282/3 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí, který je ve vlastnictví města Benešova nad Ploučnicí. Stanovisko se vydává
pro K. S., Mšené Lázně s podmínkou, že po
provedení stavby budou pozemky uvedeny
do původního stavu.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
uzavřené mezi městem Benešovem nad
Ploučnicí a Benešovskou teplárenskou společností, s.r.o. Dodatkem se mění čl. 1
smlouvy o výpůjčce následovně: Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o výpůjčce
je zapůjčení nemovitého majetku města do
užívání výše uvedené společnosti. Kompletní seznam městem zapůjčeného majetku je
rozšířen o nově zavedený majetek. Jedná se
o veřejné osvětlení, zavedené do majetku
dne 1. 10. 2013 dle zpracovaného pasportu
VO. Ustanovení Smlouvy o výpůjčce v ostatních bodech zůstávají beze změny.
Bezplatný pronájem tělocvičny na Sokolském vrchu pro uspořádání tradičního
turnaje smíšených družstev ve volejbale
dne 29. 12. 2013.
Čerpání Kč 100.000,-- z fondu odměn
organizace Služby města Benešova nad
Ploučnicí, p. o., na výplatu odměn zaměstnancům za práci při investičních akcích, prováděných v roce 2013.
Prodej vozidla AVIA A75-K SPZ DCL 3362 z důvodu neekonomičnosti opravy.
Příspěvek ve výši 6000 Kč (z RaM) na
konání závěrečného turnaje šipkařů (14. 12.
2013 - městské kulturní zařízení) na technické zabezpečení akce (pronájem, propagace
atd.).

Jaký byl rok 2013 očima benešovských hasičů?

Během minulého roku jednotka Sboru
dobrovolných hasičů Benešov nad Ploučnicí
operovala u celkem 41 mimořádných událostí. Šlo o 8 požárů, 6 dopravních nehod
a 27 technických zásahů (povodně, větrné
poryvy, úniky nebezpečných látek, pomoc
složkám IZS, atd…). Jednotka zasahovala při
červnových povodních jak v našem městě,
tak okolních obcích nebo v Děčíně či Hřensku. Členové SDH ukázali připravenost a odhodlání čelit v rámci složek IZS těmto událostem.
Jednotka krom zásahů pořádala či se
účastnila kulturních akcí v našem městě, ať
už to byla výroční schůze našeho sboru či
pořádání tradičního plesu v městském kině.
Dále spolupracovala s místními sdruženími
při pořádání dětského dne i dalších akcí pro
naše nejmenší - například prázdninové akce
pro děti našich členů a přátel, pro které bylo
ke konci roku připraveno i malé Mikulášské
či předvánoční překvapení v naší nové
učebně.
Dále jednotka během roku provedla

Ze zásahů SDH
Dne 29. 10. krátce po patnácté hodině
vyjela naše jednotka s technikou Cas25 1+4 k
nahlášenému požáru lesní chatky na Sokolském vrchu nad tělocvičnou v Benešově n.
Pl. Na místo byla dále vyslána jednotka
z HZS Děčín a Č. Kamenice. Po příjezdu bylo
zjištěno, že se jedná o požár zahradní chatky a
jejího okolí v rozloze cca 30x20 metrů. Jednotka nasadila dva proudy „C“ a započala hašení
okolí místa požáru. Z důvodů špatného přístupu pro techniku muselo být zřízeno dálkové
vedení pro doplnění vody do cisterny. Dále se
prováděly dohašovací práce a čekalo se na
vyšetřovatele HZS. Po dokončení hasebních
prací se jednotka vrací zpět na základnu.
Ve dnech 6. - 7. 12. vyjela naše jednotka
ke dvěma mimořádným událostem. 6. 12.

mnoho úprav a prací na dobudování našeho
zázemí i prací na technice. Dobudovali jsme
naši novou učebnu, repasovali jsme zásahový vůz CAS 25 RTHP a provedli i opravu dosti
přetěžované podlahy v naší hasičské garáži.
Díky zřizovateli - městu Benešov n/Pl. došlo
ke značné obnově ošacení našich členů novými zásahovými oděvy a vybavení jednotky dalšími ochrannými pomůckami. Podařilo se také nakoupit nové agregáty (nové silnější plovoucí čerpadlo, rozbrušovací pilu,
motorovou pilu, atd…) Věříme, že nám budou tyto věci při naší práci při ochraně
zdraví a majetku našich spoluobčanů
dobrými pomocníky.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří
nás v naší činnosti podporují. V první řadě
Foto: Ota Dračka
městu Benešov nad Ploučnicí, dále pak
všem našim příznivcům, členům za výborně
odvedenou práci přístup a jejich rodinám za
pochopení náročnosti naší práce.
Do nového roku mnoho zdraví a štěstí!
Vladimír Žákovič
SDH Benešov nad Ploučnicí

v 11.32 hod. s technikou DA12 1+2 a OAVW
1+2 do obce Valkeřice ke spadlému stromu
přes vozovku. A dne 7. 12. v 05.18 hod. s technikou CAS25 1+3 a OAVW 1+1 na silnici směr
Česká Lípa za obec Františkov n/Pl. opět
ke spadlému stromu přes vozovku. Jednotka
na obou místech pomocí motorových pil stromy rozřezala a odstranila mimo vozovku a úseky opět zprůjezdnila.
Dne 24. 12. ve 4.25 hod. vyjíždí jednotka
s technikou Cas 25 1+4,Cas 32 1+2,OAVW 1+1
společně s HZS DC do Benešova n/Pl. areál
bývalého Benaru 02 k nahlášenému požáru
v druhém nadzemním podlaží budovy. Po lokalizaci požáru se jednotka HZS DC vrací zpět
na základnu a na místě zůstává naše jednotka
pro dohašování malých ložisek a rozebírání
stropních konstrukcí.Ve 13.20 hod. se naše
jednotka vrací zpět na základnu.
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Porota měla jasno: Nejlepší salát dělá Jana Bašistová O čem jednala Rada města?

Závěr roku patří v Restauraci u Bašistů
již tradičně soutěži o nejlepší bramborový
salát. Nejinak tomu tedy bylo i 24. prosince
2013. Soutěžním dopolednem vládla skvělá
nálada, do kulinářské soutěže se přihlásilo
hned 14 soutěžících (i z Děčína). Pro hojnou
účast měla porota nelehkou práci. Tzv.
„ochutnavači“ se pro letošní rok stali: Josef
Jedlička, Miloslava Konášová a Pavla Bašistová ml. Hodnotila se nejen chuť, ale i konzistence a vzhled. Každý vzorek byl označen

pouze číslem, aby porotci nevěděli, čí salát
zrovna ochutnávají. A jak to vše dopadlo?
Na třetím místě se umístila paní Lenka šuberová. Druhé místo obsadil Dušan Helinger a zvítězila Jana Bašistová, u které se jednohlasně porota shodla, že její salát je
opravdu nejlepší. Všichni soutěžící obdrželi
pozornost podniku a výherci pěkné ceny,
které do soutěže věnoval již tradiční sponzor této soutěže Ing. Václav Moravec, kterému patří velký dík.
(ah)

Státní zámek překonal návštěvnost z roku 2012
Benešovskému státnímu zámku se v letošní turistické sezóně podařilo téměř
nemožné, překonal hranici návštěvnosti
z minulého roku. „Po červnových povodních a následném tropickém vedru v červenci jsme byli v hlubokém propadu, počítali jsme s tím, že návštěvnost bude v letošním roce nižší než loni,“ poznamenal kastelán Státního zámku Benešov nad Ploučnicí
Zdeněk Henig. Opak se však stal pravdou.
Od srpna se návštěvnost benešovského zámeckého komplexu začala postupně zve-

dat, napomohly tomu také akce, které zámek v letošním roce pořádal. „Hranici
z loňského roku jsme nakonec překonali
v říjnu a to díky školákům, kteří k nám zavítali v rámci podzimní akce. Návštěvnost
nám vzrostala ještě i v listopadu,“ dodal kastelán. V listopadu byl totiž zámek otevřen
ještě pro školáky a skupiny čítající více jak
deset osob.
Benešovský zámek v letošním roce
navštívilo o zhruba pět stovek návštěvníků
více než v roce předchozím.
(mh)

Zámek: Výtěžek sbírky doputoval k opuštěným zvířatům
Výtěžek sbírky, kterou uspořádal Státní
zámek Benešov nad Ploučnicí ve spolupráci
s Městem Benešov nad Ploučnicí, doputoval k opuštěným zvířatům do děčínského
útulku. Lidé mohli v rámci prvního adventního koncertu a v rámci mikulášské besídky
přinést na zámek či do městského kina
granule, deky, dezinfekční prostředky či
mohli zaplatit registrační čipy. „Děkujeme
všem, kteří si v tento předvánoční čas vzpomněli i na opuštěná zvířata. Jsme rádi
za každý byť i malý dárek,“ poznamenala vedoucí Útulku pro toulavá a opuštěná zvířata
Děčín Evelína Jahelková.
Michaela Hlinková
pracovník pro styk s veřejností

Mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace Služby města Benešov nad
Ploučnicí panu Ivanovi Nelibovi za kvalitně
vykonané práce na opravách a investičních
akcích města, čistoty veřejných prostranství
a práce spojené se zaměstnáváním občanů
evidovaných na Úřadu práce. Odměna bude
vyplacena z fondu odměn SLM.
Plán práce RaM na 1. pololetí 2014.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „ul. Komenského komunikace
a odstavné plochy, uzavřené mezi městem a
firmou SaM silnice a mosty Děčín dne 24.
10. 2013, smluvní cena díla bude snížena o
méněnáklady ve výši 33 870,90 Kč + 21%
DPH.
Opravu číslování usnesení 393/13 (RaM
22 z 13. 11. 2013) takto: 393a/13 likvidace
nálezů ze dne 19. 4. 2013 a 23. 4. 2013 a
393b/2013 likvidace nálezů ze dne 7. 5.
2013 a 9. 5. 2013.
Zapojení Základní školy a Mateřské školy, p.o. , Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí do projektu OP VK (Výzva č. 46 MŠMT
Program OP VK, Prioritní osa programu: 1
Počáteční vzdělávání, Oblast podpory: 1.1
Zvyšování kvality ve vzdělávání viz příloha.
Prodloužení nájemní smlouvy p. F. T.,
Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka
sousedních pozemků p.p.č. 657/2 a p.p.č.
651/2 v k.ú. Ovesná pro investora stavby
K.A. Kladno, ke stavbě dřevěného přístřešku
ustájení pro 3 koně, na pozemku p.p.č. 648 v
k.ú. Ovesná.
Záměr pronájmu p.p.č. 925 o výměře
6986 m2 (trvalý travní porost) a p.p.č. 942/2
o výměře 3826 m2 (trvalý travní porost) v
k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Odměnu ředitelce Školní jídelny, p. o.,
Benešov nad Ploučnicí za realizaci prací
spojených se zvelebením prostor jídelny a
kuchyně (výmalba všech prostor, kompletní
výměna osvětlení, výměna vybavení šaten,
dveří a koberce, obnova kuchyňského zařízení, výměna výtahu atd.) Odměna bude
proplacena ze mzdových prostředků organizace.
Podání žádosti na Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 o převod
pozemku p.p.č. 119/1 o výměře 50 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí do vlastnictví města.
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem
pozemku p.p.č. 63 (zahrada) část o výměře
33 m2 v k.ú. Ovesná. Nájemce: K.J. Ústí nad
Labem. Počátek nájmu: od 1. 1. 2014. Doba
nájmu: neurčitá. Cena za pronájem: 5,-Kč/m2/rok.
„Povodňový plán města Benešov nad
Ploučnicí„ zpracovaný firmou Envipartner,
s.r.o. v prosinci 2013“.
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O čem jednala Rada města?

Zastupitel Ota Dračka: Co nás čeká v nejbližší době?

Podání žádosti o schválení změny kultury lesního pozemku p.p.č. 507/1 o výměře
5947 m2 na trvalý travní porost. (4)
Návrh usnesení z jednání dne 18. 12.
2013 (4)
RaM neschválila:
Pronájem bytu v objektu č. p. 560, Benešov nad Ploučnicí (dříve pečovatelský
dům) manželům M.,Benešov n.Pl.
RaM bere na vědomí:
Rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 2013.
Informaci o vyhlášení volna pro žáky
Základní školy v Benešově nad Ploučnicí,
přerušení provozu školní družiny a uzavření
mateřské školy na den 4. 12. 2013 z důvodu
přerušení dodávek el. energie a vody.
Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s
paní J. K., Valkeřice na pronájem pozemku
p.p.č. 879/1 část o výměře 1040 m2 v.ú.
Benešov nad Ploučnicí. Pronájem bude
ukončen k 31. 12. 2013 na žádost nájemce.
Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s
panem J. K. Benešov nad Ploučnicí na pronájem pozemku p.p.č. 879/1 část o výměře
640 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Pronájem bude ukončen k 31. 12. 2013 na
žádost nájemce.
Informaci o možnosti bezbariérového
bydlení v domě č.p. 560, ul. Bezručova.
Benešov nad Ploučnicí.
Zápis z komise životního prostředí ze
dne 18. 11. 2013.
Žádost o prodloužení doby k provozování herny ul. Dvořákova čp. 694, Benešov
n.Pl.
Komentář společnosti BONVER WIN
a.s. (loterie) k odvodové povinnosti a finanční částce, o kterou město přijde díky
platné vyhlášce.
Vyjádření Mgr. Špičky k vymáhání
pohledávek - poplatek za odpad dle OZV č.
1/2013.
Sdělení paní B. Benešov n.Pl. o konání
rodinné oslavy (bude předáno městské
policii).
Informaci o přerušení provozu školní
družiny při Základní škole a Mateřské škole
Benešov nad Ploučnicí na období vánočních
prázdnin, tj. od 21. prosince 2013 do 5.
ledna 2014. Důvodem přerušení provozu je
nulový počet přihlášených žáků.
RaM doporučuje ZaM:
Schválit rozpočtové provizorium na leden 2014.
Realizaci stavebních úprav objektu
Nerudova č. 307, část C na 8 bytů seniorského bydlení prostřednictvím příspěvkových organizací města (SLM).
Schválit výzvu Ústeckému kraji ve znění:
Město BNPL vyzývá ÚK, aby v zájmu zajištění bezpečnosti uživatelů cyklostezky číslo 15
Ploučnice neprodleně řešil rizikovou část
této cyklostezky na silnici 262/II odkloněním cyklostezky z frekven. komunikace.

Vážení, předně bych chtěl všem popřát
do nového roku 2014 všeho nejlepšího,
hlavně pevné zdraví se štěstím, ale také klid
na duši, hodně vzájemné lásky a úcty, úspěšné vyřešení všech případných problémů
a celkově spokojenost.
Na položenou otázku, co nás čeká v nejbližší době…, tak mimo jiné to bude na Děčínsku realizace projektu Svazu obcí a měst,
který se zabývá podporou meziobecní spolupráce. Plný název projektu je: „Systémová
podpora rozvoje meziobecní spolupráce
v ČR v rámci území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností“ (SMO) a tento
projekt je termínově nastaven do 30. 6.
2015.
O co jde? Jedná se o pomocnou ruku
obcím, které jsou ze zákona odpovědné
za zajištění základních veřejných služeb občanům. Zástupci obcí tak budou mít možnost si sami určit, jakým problém budou
řešit a nebudou muset čekat na to, co jim
určí stát.
Jaké obecní problémy se budou řešit?
Například dostupnost základních škol nebo
sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně
řešit odpadové hospodářství, jak společně
nakupovat energie či jiné služby apod. Vybrané problémy budou řešit malé týmy pracovníků s motivujícími starosty z daného
území a nebude chybět metodická podpora
ze strany Svazu. Nakonec se vytvoří ucelené
materiály za jednotlivá území, která se stanou podkladem pro diskuse zástupců obcí.

Co se z toho může týkat přímo Benešova nad Ploučnicí? V podstatě všechno. Víme, jaká je současná situace například s dostupností odborné lékařské péče, konkrétně mám na mysli dostupnosti stomatologické péče, diabetologické poradny, ale i očního lékaře a podobně. V sociálních službách je to například možnost řešení tzv.
denního stacionáře pro starší občany či občany, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou o sebe sami dobře postarat a tak jsou
buď umístěni mimo svůj domov a své nejbližší v některém z ústavů v Ústeckém kraji,
nebo se jim musí plně věnovat některý
rodinný příslušník na úkor svého zaměstnání. Na dopravní obslužnosti je stále co vylepšovat, stejně tak na odpadovém hospodářství i školství, o dalších možnostech spolupráce, která by snížila i finanční náročnost
zapojených obcí, nemluvě.
Co to dále přinese za výhody? Zkvalitnění a zefektivnění veřejných služeb, a další
možnosti získat další finanční prostředky
pro obecní rozvoj. Že je realizace tohoto záměru a spojení sil obcí důležitá a hlavně
funkční, prokazují mnohé zahraniční zkušenosti. K tomu poslouží projektované výstupy SMO ve formě vytvoření odborného
a administrativního zázemí.
Co mohou učinit občané? Například podávat podněty výboru pro rozvojové a investiční priority města prostřednictvím tajemníka tohoto výboru a podobně.
Ještě jednou přeji pěkný rok 2014!
Ota Dračka

Filip Ušák: Jaký byl rok 13 a co nás čeká v roce volebním?
Právě uplynulý rok 2013 nebyl z hlediska
naší samosprávy ničím výjimečným. Což je
v době dnešních mediálních zkratek, kdy se
většina pozornosti povede tomu, co se nepovedlo, asi i dobře. Pojďme proto trochu
zrekapitulovat rok šťastné třináctky. Na počátku roku proběhly prezidentské volby,
které ve městě s převahou vyhrál Miloš
Zeman. Druhého kola prezidentských voleb
jsme "využili" k uspořádání petice vyzívající
krajské úřady k omezení tranzitní kamionové dopravy přes naše město. Více než 2000
podpisů z Benešova a jeho okolí během 14
dní dokázalo velikost problému. V průběhu
celého roku jsme záležitost na všech úrovních řešili a tak jak můžete číst v médiích
i např. prosincovém čísle BN, se nám podařilo problém docela posunout. Pevně věřím, že od jara bude kamionů v našem
městě o poznání méně.
Na jaře 2013 se uskutečnila 4 jednání
městského zastupitelstva, na podzim pak
jednání 3. V lednu byli navoleni členové Výboru pro rozvoj (předseda Filip Ušák, místopředsedkyně Zděnka Myšíková, členové
Andrea Kulíková/ Petra Tojmarová, Radek

Prášek (všichni Koalice pro Benešov), Ota
Dračka (VV), Josef Klouček (Patriot), Jan Polanský (ODS), Jiří Zelený (ČSSD), Ivan Neliba
(ČSSD). Výbor se během roku 2013 scházel
zhruba v měsíčních intervalech, projednávali jsme územní plán města a prodloužili
termíny pro podávání návrhů "žadatelů",
uskutečnili jsme po zhruba 10 letech
setkání s podnikateli a řediteli firem ve městě, začali jsme pracovat na plánu rozvoje
města. Na podzim se pak uskutečnila jednání k podpoře turistického ruchu ve městě
za účasti ředitele OPS České Švýcarsko Filipa
Brodského a Radka Vonky, bývalého vicehejtmana pro turistiku a krajského zastupitele. I díky této schůzce se v našem městě
začalo více přemýšlet nad podporou turistiky. Přistoupili jsme k destinačnímu fondu ČŠ a zvažujeme vybudování turistického
infocentra. Koncem září na společné zasedání s naším výborem dorazily dvě komise
Rady Ústeckého kraje (pro regionální rozvoj
a pro turistický ruch). Na tomto jednání
jsme dostatečně akcentovali problém návaznosti cyklostezky do Libereckého kraje
i stav této cesty v oblasti Soutěsky. ...str. 5
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Filip Ušák: Jaký byl rok 13 a co nás čeká v roce volebním? O čem jednala Rada města?
...str. 4:
Příští rok proběhne řada jednání s Libereckým krajem v této věci. Závěrem roku výbor
posuzoval podporu sportovišť. Určili jsme
pořadí 1. hřiště u školy, 2. koupaliště, 3. hřiště u Benaru ve smyslu zájmu města o rekonstrukce areálů a v zastupitelstvu následně prosadili uvolnění půl milionu korun
na zpracování projektových dokumentů na
tyto akce.
Výbor pro rozvoj pracuje a v lednu
na svém jednání se sportovci a vedením
školy chce posuzovat parametry hřiště
u školy (co je potřeba…). V průběhu jara
došlo k převolbě členů Finančního výboru,
kdy se Andrea Kulíková stala předsedkyní
a Radek Provazník členem (oba Koalice).
Došlo tak konečně k důstojnému zapojení
vítězné strany v minulých volbách do orgánů města.
Během jara jsme v zastupitelstvu prosadili doplnění zápisů z jednání o jmenovitá
hlasování, můžete se tedy na internetu či
úřadě podívat, který Váš zastupitel jak v čem
hlasoval. Může to být do voleb velmi užitečné zjištění. Vymazali jsme z databáze
čestných občanů Konráda Henleina a Klementa Gottwalda. Na mimořádném únorovém jsme jednali o zateplení školy, což jednomyslně celé zastupitelstvo podpořilo,
o samotné realizaci zakázky, smlouvě apod.
pak na podzim rozhodla již jen městská
rada. Především díky hlasům opozice se
nám podařilo zastavit plán prodeje pozemků nad Ovesnou. Kritizovali jsme nepřipra-

venost návrhu - v podstatě jsme nevěděli,
co prodáváme - ucelené bloky pozemků
nám byly předkládany jako nesouvislé
proužky země apod. Myšlenky o prodeji se
v prosinci znovu v myslích některých zastupitelů a úředníků znovu objevily, osobně
však budu kolegy intenzivně přesvědčovat
o hlouposti takovéhoto prodeje (viz internet- zápis březen 2013:
http://www.benesovnpl.cz/files/docs/Za
M_27_03_2013_zap.pdf).
V průběhu léta došlo ke změně na pozici
jednatele Benešovské teplárenské. Stal se
jím pan Milan Franc, bývalý radní Ústeckého
kraje. Rozdíl v komunikativnosti oproti
předchůdci je obrovský a i na prosincovém
zastupitelstvu, kde nám pan jednatel předkládal zprávu o činnosti, jsem toto ocenil.
Věřím, že i v kontextu splacení úvěru na odkup 1/3 společnosti bude budoucnost této
městské firmy jen pozitivní. V průběhu počátku roku bych chtěl iniciovat jednání
o změně stanov společnosti ve smyslu podpory kontrolních mechanismů a větší spolupráce se Službami města.
Uteklo to jako voda, rok 2014 bude rokem volebním. Lidé budou moci si zvolit
směr, jakým chtějí, aby se jejich město vyvíjelo. Přál bych městu více aktivních občanů, kteří se budou zajímat co se děje, budou kriticky přemýšlet a ptát se svých zastupitelů, co pro ně dělají. Všem zastupitelům bych přál poctivé zvážení vlastního
přínosu v končícím období.
Úspěšný rok 2014 přeje Filip Ušák

Advent ve městě přinesl koncerty, výstavu a akce nejen pro seniory
Adventní čas zahájilo v Benešově nad
Ploučnicí tradiční rozsvícení stromu na náměstí a koncert Pěveckého sboru Klubíčko
v kostele, o němž jsme vás informovali již
v minulém vydání Benešovských novin.
Po celý prosinec pak probíhala další spousta
akcí, která přinesla správnou vánoční náladu.
Už 2. prosince se v Klubu seniorů sešlo
téměř osm desítek seniorů jak z našeho
města, tak z partnerského Heidenau. V rámci projektu Vánoce v ČR společně poseděli,
shrnuli úspěšnou spolupráci za uplynulý
rok. O správnou náladu se postaral hudebník J. Bříško se zpěvačkou Věruškou. Závěr
akce patřil nadílce vánočních balíčků
pro německé přátele.

V pátek 13. prosince se pak sešlo téměř
sedmdesát příznivců komorní hudby v kostele (viz. foto). Konal se tam adventní koncert, na němž představil svůj um varhaník
Václav Urban a pěvkyně Helena Janiczková.
O úvodní slovo se postarala starostka města
Mgr. Dagmar Tesarčíková.

Už o dva dny později se adventní nálada
přesunula zpět do Klubu seniorů, kde proběhla akce s názvem Advent s Medvídkem.
Rodiče s dětmi a prarodiči měli možnost
strávit velmi příjemné odpoledne plné vánočních zvyků, vyrábění dekorací, zdobení
perníčků, odlévání olova i rozsvěcení vánočního světýlka s andělem. Velké poděkování
patří nejen Rodinnému centru Medvídek,
ale také paní Fleischerové a paní Šturmové
z Klubu seniorů za organizaci akce.
Ten, kdo si chtěl zpříjemnit 2. svátek
vánoční, zavítal na výstavu betlémů a
koncert souboru Solideo do kostela.
Betlémy byly společným dílem nejen
benešovských dětí...
...pokračování na str. 6

Schválit plán práce na 1. pololetí 2014.
Vyjmout NP v čp. 106 ul. Sokolovská,
Benešov n. Pl. z prodeje a schválit záměr
přebudování prostor na bezbariérové bydlení. Práce provádět ve vlastní režii prostřednictvím příspěvkové organizace města
(SLM).
RaM ukládá:
Odb. SM podat RaM do příštího jednání
bližší informace o bonitě pozemků pronajatých p. Krumlem a p. Kolibou.
Vedoucí odboru FaP vyhlásit výběrové
řízení na poskytnutí úvěru pro dofinancování akce Snížení energetické náročnosti
objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad
Ploučnicí. Termín: leden 2014. Podmínkou
čerpání úvěru je poskytnutí státní dotace na
výše uvedenou akci.
Odboru VŽP předložit do dalšího
jednání RaM vyjádření k jednotlivým
bodům zprávy komise životního prostředí
ze dne 18. 11. 2013.
RaM po projednání revokuje:
Usnesení č. 397/13 ze dne 13. 11. 2013.
Usnesení č. 259/13 ze dne 17. 7. 2013.
Část usnesení č. 275/13 „s výjimkou
zásahu do fasády budovy“ s tím, že z budovy
bude sejmut neónový poutač a v případě
skončení nájmu bude fasáda budovy
uvedena do původního stavu.
RaM doplňuje:
Zápis z jednání RaM č. 22 ze dne 13. 11.
2013 o vyjádření Mgr. Milana Špičky.

O čem jednalo zastupitelstvo?
ZaM schválilo:
- vyčlenit 500.000,- Kč v rozpočtu roku
2014 na vypracování projektových dokumentací pro revitalizaci městských sportovních areálů, kde základem by byla studie
zpracovaná Ing. arch. Drdáckým, a na vypracování projektové dokumentace revitalizace městského koupaliště. Prioritou je velké hřiště u základní školy, na druhém místě
městské koupaliště.
- plán práce na první pololetí 2014,
termíny jednání: 12. 2., 2. 4., 11. 6.
- rozpočtové provizorium na období
leden, únor 2014.
- rozpočtové opatření č. 10.
- vyjmutí nebytového prostoru v č.p.
106, ul. Sokolovská, Benešov n. Pl. z prodeje
- realizaci přebudování nebytového
prostoru v č.p. 106, ul. Sokolovská, Benešov n. Pl. na bezbariérové bydlení. Práce
budou realizovány prostřednictvím Služeb
města, p. o.
- rozpočet Sdružení obcí Benešovska na
rok 2014.
- realizaci stavebních úprav objektu
Nerudova č. 307, část C na 8 bytů seniorského bydlení prostřednictvím příspěvkové
organizace Služby města.
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- dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství,
uzavřené mezi Ústeckým krajem a městem
Benešov nad Ploučnicí, jejímž předmětem
je zajištění přípravy a realizace projektu Cyklostezka Ploučnice. Dodatkem se smlouva
prodlužuje do 31. 12. 2019
- výzvu: Město Benešov nad Ploučnicí
vyzývá Ústecký kraj, aby v zájmu zajištění
bezpečnosti uživatelů cyklostezky číslo 15
Ploučnice neprodleně řešil rizikovou část
této cyklostezky na silnici 262/II odkloněním cyklostezky z této frekventované komunikace
- 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.
Prostředky budou poskytnuty pouze v případě, že akce obnovy bude podpořena z
Programu regenerace MPR a MPZ v roce
2014.
ZaM bere na vědomí:
- informaci o plnění usnesení z minulého jednání ZaM.
- zprávu výboru pro rozvojové a investiční priority města.
- rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí
2013.
- zprávu o činnosti obchodní společnosti Benešovská teplárenská společnost s. r. o.
- informace o rekonstrukci mostu na
místní komunikaci, vymáhání pohledávek
za odpad, zjednosměrnění sídliště
- materiály související s vyhláškou
2/2012 s tím, že v této záležitosti již bylo
negativně rozhodnuto.
ZaM po projednání zvolilo:
- místopředsedou KV pana Jana Polanského.

Pokračování ze str. 5...
...(mateřská škola, keramický kroužek,
1. speciální třída, Rodinné centrum Medvídek), ale také dětí z heřmanovské základní
školy. K vidění byl ale také ručně vyřezávaný
betlém Dany Nachlingerové z Prachatic.
Betlémy budou v kostele vystaveny po celý
měsíc leden, tak si jejich výstavu nenechte
ujít. „Všem, kteří se podíleli na výrobě betlémů, patří velký dík. Obrovské poděkování si
zaslouží i pan farář za bezvadnou spolupráci
nejen na této akci, ale po celý rok 2013,“
uvedla kulturní referentka Pavla Klomfarová.
(ah)

PODĚKOVÁNÍ
Jménem občanského sdružení Čertíci
na kolech, bych chtěla poděkovat Základní
škole v Benešově nad Ploučnicí za sběr plastových víček pro naše děti Noemi a Jarouška. Budeme moc rádi, když sběr plastových víček poběží i nadále. Je moc hezké
vidět, jak zdravé děti pomáhají dětem nemocným a vlastně to ani není taková dřina.
Přejeme všem dětem, učitelům a zaměstnancům školy šťastný nový rok !
S pozdravem
Čertíci na kolech

Betlém keramického kroužku
a MŠ - Berušky.

Betlém RC Medvídek.

Z Koncertu souboru Solideo.

Adventní čas na benešovské základní škole
Celý prosinec provázely dění ve škole
lidové tradice a zvyky. Nejprve 5. prosince
2013 navštívil děti v mateřské škole a žáky
1. stupně Mikuláš s čerty a anděly, které si
pro své mladší spolužáky připravili žáci
9. třídy se svou třídní učitelkou Hanou
Franclovou. Všechny třídy také věnovaly
svůj čas přípravě vánočních dárků a výrobků
na tradiční vánoční Jarmark. Ten se v prostorách školy uskutečnil ve čtvrtek 12. prosince 2013. Své výrobky zde představily téměř všechny třídy, svůj stánek s výrobky
měla také školní družina a keramický kroužek. Příjemnou atmosféru Jarmarku doplňovalo hudební vystoupení pana Josefa
Bříška a jeho zpěvačky. Na svátek Svaté Lucie, v pátek 13. prosince, prošly školou Lucky v podání žáků 8. třídy. Děti z přípravky
a 1. až 3. tříd vyráběly pro své maminky
voňavá mýdla. Žáci z 1. B a 1. C je předali
svým maminkám při vánoční besídce,
na které rodičům ukázali, co se již všechno
ve škole naučili. Poslední školní prosincový
týden pak v aule školy pro všechny žáky
školy zahrál hudební soubor Solideo z Děčína. Děti na Bílé škole zakončily advent tradičním vánočním zpíváním koled a všechny
děti z 1. stupně návštěvou filmové pohádky.

V listopadu se uskutečnilo školní kolo
43. ročníku Dějepisné olympiády, tento ročník měl tematické zaměření Město v proměnách času. Olympiáda je určena žákům
8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých
gymnázií. Školního kola se zúčastnilo 17 žáků, nejlepší výsledek a postup do okresního
kola vybojoval Petr Klouček z 9. tř. V prvním
prosincovém týdnu, ve čtvrtek 5. 12., proběhlo také školní kolo Olympiády v českém
jazyce. Ve 40. ročníku této olympiády si své
znalosti v řešení mluvnických úloh a slohovou práci - příběh začínajícím větou „Možná
že se vám už také stalo, že…“ vyzkoušelo
20 žáků. I když je olympiáda určena pro žáky
8. a 9. tříd, zapojili se do soutěže také žáci
nižších ročníků. Vítězkou a postupující
do okresního kola se stala Kateřina Vrabcová z 9. tř. Oběma vítězům budeme držet
palce v okresních kolech.
V rámci přípravy na volbu povolání se
vycházející žáci zúčastnili již tradiční výstavy
Škola Děčín 2013 na děčínské Střelnici.
Vystavovatelé - zástupci středních škol poskytovali žákům informace o možnostech
studia ne jejich školách ve školním roce
2014/2015.
...pokračování na str. 7

STRANA 7

Adventní čas na benešovské základní škole
Pokračování ze str. 6...
Soutěžní družstva obou osmých a deváté
třídy se svými třídními učiteli zúčastnila
Olympiády řemesel, kterou pro žáky základních škol uspořádala v rámci Dne otevřených dveří Střední škola řemesel a služeb
v Děčíně. Mezi šestnácti družstvy z devíti
základních škol skončilo těsně za stupni
vítězů družstvo 8. A vedené třídní učitelkou
Marcelou Jansovou. Ve škole se v aule školy
uskutečnila také zdravotnická příprava žáků
na soutěž „Děčínský laický záchranář“, kterou v lednu 2014 pořádá pro žáky základních škol Střední zdravotnická škola Děčín.
V pátek 6. prosince 2013 sehráli chlapci
ze 4. a 5. tříd turnaj v sálové kopané, který
uspořádal Krajský štáb České federace sálového fotbalu Ústeckého kraje ve spolupráci se Základní školou Kosmonautů v křešické sportovní hale. Již sedmého ročníku
turnaje „O pohár firmy DeCe Computers“ se
zúčastnilo deset týmů a naši reprezentanti
přivezli velmi pěkné 4. místo. Blahopřejeme.
Na budově Nova se v průběhu prosince
uskutečnil tradiční vánoční turnaj ve vybíjené, přehazované a florbalu pořádaný vyučujícími tělesné výchovy. Nejprve v rámci hodin tělesné výchovy proběhly vyřazovací

zápasy v jednotlivých ročnících a ve čtvrtek
19. prosince 2013 pak finálový turnaj. Vybíjenou dívek 6. a 7. ročníků vyhrály dívky ze
7. B, přehazovanou určenou dívkám 8. a 9.
ročníků vyhrála po napínavém boji děvčata
z 8. B. Napínavé byly také florbalové zápasy
chlapců. V mladší kategorii 6. a 7. tříd zvítězili chlapci z 6. B, ve starší kategorii zvítězili chlapci z 8. B.
Naše škola pomáhá sběrem víček dětem, které naši pomoc potřebují. Všem, kteří sbírají a nosí víčka, patří velké poděkování.
Žáci ze speciální třídy, žáci současné 5. A a
obou současných 7. tříd se svými učiteli Ivanem Schwarzem a Mgr. Lenkou Sönlovou
zúčastnili v loňském roce projektu Korálky
do dálky. Za naši účast přišlo poděkování
od pořádající organizace Bwindi Orphans
a certifikát o vytvoření českého rekordu ve
výrobě papírových korálků. Výtěžek z jejich
prodeje pomáhá šíření vzdělanosti v chudých oblastech Ugandy.
Všechny třídy mateřské školy, děti z keramického kroužku, který vede Mgr. Věra
Becková a chlapci z I. speciální třídy spolu
s třídní Mgr. Zdenkou Hubáčkovou vyrobili
velmi pěkné betlémy, které byly vystaveny
na 2. svátek vánoční v benešovském kostele.

Více informací a fotografie z činnosti
školky a školy a www.zsbnpl.cz.
Všem občanům, dětem i dospělým, úspěšný a spokojený rok 2014.
Mgr. M. Šmídová
Jarmark.

Mikulášská nadílka.
Zdravotnická příprava.

KRÁTCE ZE ŠKOLY
Předávání vysvědčení za 1. pololetí
- čtvrtek 30. ledna 2014
Pololetní prázdniny
- pátek 31. ledna 2014
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/15
- 7. února 2014, od 10 do 17 h
v budově Bílá
Jarní prázdniny
- 24. února - 2. března 2014 (po - ne)

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Na základě ustanovení odst. 1 § 46 zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
v aktuálním znění stanovuji
na pátek 7. února 2014
od 10 do 17 h v budově školy „Bílá“
Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
základního vzdělávání v Základní škole Benešov
nad Ploučnicí pro školní rok 2014/15.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. září 2007 do 31. srpna 2008 a zákonní zástupci dětí, kterým byl ve školním roce
2013/14 povolen odklad povinné školní docházky. Při zápisu předloží zákonní zástupci zapisovaného dítěte rodný list dítěte a občanský průkaz či
jiný doklad o trvalém pobytu.

STRANA 8
PODĚKOVÁNÍ

Mikuláš s čertem a andělem naděloval i ve školce

Děkujeme rodičům, prarodičům a dalším příznivcům Mateřské školy za celoroční
podporu a za dárky, kterými potěšili naše
děti. Tímto vám přejeme příjemné prožití
svátků vánočních, atmosféru plnou klidu,
pohody a štěstím rozzářené tváře vašich
dětí.
Kolektiv MŠ

STOLNÍ TENIS
10. zápas
GPD BNPL A : SEVEROŤUK ÚSTÍ E- 6:12
body: M. Babička 1,5; L. Babička 2,5; M.
Myslivec 1; P. Brabencová 1; Nebohý F. 0
11. zápas
ŠTĚTÍ B : GPD BNPL A 13:5
body: M. Babička 1,5; M. Myslivec 1; M.
Štípek 1; L. Babička 1,5
Po polovině soutěže jsme na tom takto:
1.
Severotuk Ústí E
2.
ASK Lovosice A
3.
Štětí B
4.
Sokol Třebívlice A
5.
Filipov B
6.
Terezín A
7.
Chemička Ústí B
8.
Roudnice C
9.
GPD Benešov n. Pl. A
10.
SKP Ústí C
11.
Varnsdorf A
12.
SKST Děčín B

HC MALÁ VELEŇ
První historické derby týmů
z Malé Veleně ovládlo ,,áčko"
Stav utkání byl ještě v polovině zápasu 3:2,
poté se projevila větší zkušenost na straně A
týmu a utkání se stalo jednoznačnou záležitostí. HC Malá Veleň “A” - HC Malá Veleň
“B” 9:2 /3:1,3:1,3:0/
Branky: 8.,15. a 35. Ženka ml., 29.a 31.
Kouřil, 12. Svoboda, 45. Jireš, 49. Špírek st.,
52. Zelenka - 17. Růžička, 23. Grosse.
HC Malá Veleň “A”:
Vilhám - Bulín, Lacina P., Fryc, Ženka nejst.,
Pražan, Brynda, Kouřil, Pova, Zelenka, Špírek st., Svoboda, Ženka ml., Kalaš, Jireš, Prášil, Lacina J.
HC Malá Veleň “B”:
Procházka - Martinec, Příhonský, Ženka nejml., Donátek ml., Martin, Bajak, Staněk, Pacholík, Grosse, Scháněl, Holada, Puk, Růžička, Špírek ml., Hós.
Ostatní výsledky:
Biolit Děčín - Kovo Ml. Boleslav 1:6
Katusice - Buldoci 15:0
Stružnice - Stadion 4:4

Tak je tu závěr roku a spolu s ním nastává čas oslavování svátků vánočních a konce roku.
Jsme potěšeni, že i v této hektické a uspěchané době na nás Základní škola nezapomíná. Dne
5. prosince si k nám našlo cestu plno čertů a andělů v čele s Mikulášem. Radujeme se z toho,
že tato báječná přehlídka dávných zvyků úspěšně přechází v tradici, na kterou se všichni velmi těšíme. Velké díky patří hlavně paní učitelce Haně Franclové a žákům z 9.A. Kolektiv MŠ

Nové knihy v benešovské městské knihovně
Pro ženy
Kelly, Cathy - Kouzlo vánoc - zažila to každá
z nás, takové běžně všední trable i vážné
situace, ať je to nevítaná vánoční návštěva,
či nedorozumění s matkou. Každý má nějaké trápení. Autorka své hrdinky líčí s hlubokým pochopením, moudrým nadhledem
a humorem. Vánoce jsou jenom jednou
za rok, tak ať vám vánoční kouzlo neuteče.
Steel, Danielle - Všechny matčiny hříchy každá žena musí udělat v životě těžké
rozhodnutí tak jako hrdinka tohoto románu
Olivia Graysonová, která dokázala z malého
obchodu, jenž zdědila po matce, vybudovat
mezinárodní impérium. Nyní, ohlížejíc se
za svou kariérou přemýšlí, jak by všechna ta
ztracená léta svým dětem vynahradila. Je
však možné něco takového vynahradit,
nebo se o to vůbec pokoušet? A nezůstane
Olivia nakonec, sice na vrcholu moci, ale sama?
Napětí
Deaver, Jeffery - Pokoj smrti - Robert Moreno, americký občan, žijící v Jižní Americe,
se stane na Bahamách obětí kulky profesionálního odstřelovače. Vraždu si objednala
americká vláda, která měla informace, že
Moreno chystá teroristický útok. Ta informace byla ovšem mylná. Vyšetřování dostane na starosti Lincoln Rhyme a Amélie

Sachsová. Postupně vycházejí najevo další
znepokojivé okolnosti a detektivové zjišťují,
že nic není takové jak se jim zpočátku mohlo
zdát.
Bergfeldt, Carina - Otcovražda - děj skandinávského detektivního románu se odehrává ve švédském městečku Skövde. Sledujeme prolínání dvou dějových linií, které
vnášejí do obvyklého pátrání po pachateli
vraždy mysteriózní prvek. Na konci příběhu
se obě dějové linie propletou a vyústí v překvapivé finále, jímž není jen rozluštění
záhady, ale i další smrt...

STRANA 9

Změny u daně z nemovitostí - Jak se nás dotknou? Některé změny daň sníží, jiné zvýší.
Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/
nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném
pozemku přesahujícím zastavěnou plochu
domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může nepatrně
zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení
podlahové plochy bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již
nově nebude předmětem daně z pozemků.
Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru v domě, který zcela pokrývá plochu vlastněného
pozemku, se nic nemění. Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha
vynásobená stávajícím koeficientem 1,20.
V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí podávat nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce
daně z moci úřední.
Ve všech ostatních případech při změně
okolností rozhodných pro vyměření daně
nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové
přiznání (případně dílčí daňové přiznání)
podat správci daně do 31. ledna.
U vícepodlažních staveb pro podnikání
dojde ke zvýšení základní sazby daně jen

v případě, že každé další nadzemní podlaží
přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy
stavby. Oproti současnému stavu, kdy podnikatel platí daň za každé další nadzemní
podlaží bez ohledu na velikost plochy, tak
v řadě případů dojde fakticky ke snížení
daně z těchto staveb.
Novinkou dále je, že do zpevněných
ploch pozemků užívaných k podnikání náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn
vlečkou, přičemž vlečky již nebudou předmětem daně ze staveb. To reálně znamená
snížení stávající výše daně z pozemků.
Pozemky určené k zastavění vybranými
stavbami (vodárny, kanalizační zařízení,
stavby rozvodných zařízení a stavby pro veřejnou dopravu) budou nově do doby dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky
stavební.
Předmětem daně ze staveb a jednotek
již nebudou stavby, které nejsou budovami
nebo vybranými inženýrskými stavbami,
např. nekryté bazény, požární nádrže či
plošné stavby, které se nacházejí na jiných
druzích pozemků než je druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná
plocha, což opět znamená snížení stávající

daňové povinnosti.
Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami podléhajícími dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí budovy,
inženýrské stavby a jednotky (jednotku
tvoří byt/nebytový prostor, podíl na společných částech domu a podíl na pozemku).
Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond umožňující vyčlenění majetku a jeho oddělenou správu), podílový
fond, stavebník oprávněný z práva stavby
a pachtýř (za obdobných podmínek jako nájemce).
Uvedené změny bylo nutno provést
v souvislosti s přijetím nového Občanského
zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto přijal
dne 9. října 2013 zákonné opatření, které
mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí). Pokud Poslanecká sněmovna toto zákonné opatření
schválí, nová právní úprava bude účinná
od 1. ledna 2014.
Ing. Petra Petlachová, tisková mluvčí
Samostatný odbor komunikace a
mezinárodních vztahů

Rok 2014 přináší řadu změn. V platnost vychází nový občanský zákoník
Stejně jako každý rok, i letos se od 1.
ledna musíme připravit na celou řadu
změn. Tou nejzásadnější, která se dotkne
úplně všech, je účinnost nového občanského zákoníku. Zcela totiž nahradí zákoník
z roku 1964! To ale není jediná změna, podívejte se, co vše se od 1. ledna 2014 změní.
Ze všech stran slýcháme, že od 1. ledna
začne platit nový občanský zákoník, to ovšem není jediná změna, která nás od Nového roku čeká. Mění se například i poplatky ve zdravotnictví, rodit se bude moct
i bez přítomnosti lékaře či se zvýší důchod.
Poplatky
Od 1. ledna se sníží poplatek za pobyt
v nemocnici. Místo současných sta korun
za den pobytu, se bude platit jen 60 Kč. Zákonodárci to museli změnit po rozhodnutí
Ústavního soudu, který označil stokorunový
poplatek za rdousící pro seniory, děti a sociálně slabé. Zákon totiž nedefinuje, "kdy je
pobyt na lůžku pouze běžnou součástí léčby
a kdy jde jen o doprovodnou hotelovou
službu".
V průběhu nového roku se nejspíše
dočkáme i dalších redukcí zdravotnických
poplatků. Rodící se koalice chce totiž zrušit
všechny poplatky kromě toho za pohotovost. V průběhu roku 2014 nebo 2015 by se
měly zrušit třicetikorunnové poplatky za recept a návštěvu ambulance. Politici z ČSSD,
ANO a KDU-ČSL by rádi úplně snížili i poplatek za pobyt v nemocnici. Poplatek za po-

hotovost by ovšem měl zůstat stejný, tedy
90 korun.
Porod
Nově bude umožněno rodit bez přítomnosti lékaře, pouze za přítomnosti porodní
asistentky. "A to za předpokladu, že po vyšetření porodníkem bude konstatováno, že
s vysokou pravděpodobností půjde o nekomplikovaný porod hlavičkou," uvedl tiskový odbor ministerstva zdravotnictví.
Odškodňování
Škoda na zdraví se podle nového občanského zákoníku nebude počítat podle
tabulek, ale bude se individuálně posuzovat. Přiznané odškodnění by tak mělo být
výrazně vyšší a může dosáhnout až 20 milionů korun. Bude se totiž zohledňovat i možnosti dalšího životního uplatnění.
Důchody
Od Nového roku se seniorům zvýší důchody, v průměru to bude o 45 korun. Základní důchod se zvýší o 10 korun na 2340 Kč
a procentní výměr, který je individuální, se
zvýší o 0,4 %. Navýšení důchodů se týká
starobních, invalidních, vdovských i sirotčích.
Nový občanský zákoník
Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost
nový občanský zákoník, zákon o obchodních
korporacích, zákon o veřejných rejstřících
a řada dalších doprovodných zákonů. Jde
o jednu z nejzásadnějších změn soukromého práva v Česku za posledních padesát let.

Změny se dotknou takřka všech občanů
České republiky. Podívejte se na přehled
toho nejdůležitějšího:
- Končí tabulky a limity na náhrady za smrt či
ublížení na zdraví
- Nový občanský zákoník dovolí vydědit děti
- Dědění s podmínkou
- Občanský zákoník ruší nesvéprávnost
- Pracovní smlouva až po dokončení povinné školní docházky
- Vysoké pokuty pro manažery
- Společnost s ručením omezeným za korunu
- Nájemní smlouva nemusí mít písemnou
formu
- Dědit mohou i prarodiče
Podrobnější přehled změn
najdete na tn.cz.

STRANA 10
SVOZOVÝ KALENDÁŘ
TŘÍDĚNÉ ODPADY

ZUBNÍ POHOTOVOST: 8 - 11 HODIN
4. - 5. 1. 2014
MUDr. Jůdová Jana
Riegrova 773/72, Děčín II-Nové Město
412 523 410
11. - 12. 1. 2014
MUDr. Pojtingerová Hana
Bezručova 569, Děčín IV
412 586 361
18. - 19. 1. 2014
MUDr. Milič Tomáš
Fügnerova 600/12, Děčín I
412 511 482
25. - 26. 1. 2014
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 26, Děčín IV
412 507 588

1. - 2. 2. 2014
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín 9
412 544 539
8. - 9. 2. 2014
MUDr. Sýkorová Zdena
Tylova 650/17, Děčín II
412 519 624
15. - 16. 2. 2014
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
412 519 622
22. - 23. 2. 2014
MUDr. Lisachenko Vladyslav
J. Š. Baara 26, Děčín V
412 507 588

- tříděné odpady v zelených pytlích se sváží každé sudé úterý
v měsíci (svoz. termínů v roce je
celkem 26, v měs. dubnu a září se
sváží 3x)
- svátky

Máte zájem dostávat kulturní přehled
z našeho města e-mailem?
Stačí dát váš zájem vědět na e-mail:
kultura@benesovnpl.cz
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