ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí
konaného dne 10.11.2014 od 17:00 hodin v městském kině
Zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí bylo zahájeno v 17 hodin dosavadní
starostkou města Mgr. Dagmar Tesarčíkovou.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 24. 10. 2014 v 16.00 hod., žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst.
1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31.10.2014 do 10.11.2014. Současně
byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatovala, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Benešova nad Ploučnicí a
jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji´´
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu a
zapisovatele
Předsedající navrhla složení návrhové a volební komise: p. Ota Dračka, p. Karel Vrbický, p.
Radek Prášek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí určuje návrhovou a volební komisi ve složení: p.
Ota Dračka, p. Karel Vrbický, p. Radek Prášek
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č.77/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 77/2014 :
ZaM určuje návrhovou a volební komisi ve složení: p. Ota Dračka, p. Karel Vrbický, p.
Radek Prášek.
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu p. Petra Jansu a p. Radka Provazníka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí určuje ověřovateli zápisu Pana Petra Jansu a
pana Radka Provazníka
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 78/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 78/2014 :
ZaM určuje ověřovateli zápisu pana Petra Jansu a pana Radka Provazníka.
Předsedající navrhla zapisovatelku paní Pavlu Gerhardovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí určuje zapisovatelku p. Pavlu
Gerhardovou
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 79/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 79/2014 :
ZaM určuje zapisovatelku p. Pavlu Gerhardovou.

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

NAVRŽENÝ PROGRAM :
1. Složení slibu členů zastupitelstva města
2. Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
3. Schválení programu ustanovujícího zasedání
4. Volba starosty a místostarosty
- určení počtu místostarostů
- určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
5. Volba rady města
- určení způsobu volby členů rady města
- volba členů rady města
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
8. Organizační záležitosti
9. Diskuse
10. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1. Složení slibu členů zastupitelstva města
2. Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
3. Schválení programu ustanovujícího zasedání
4. Volba starosty a místostarosty
- určení počtu místostarostů
- určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
- určení způsobu volby starosty a místostarosty

- volba starosty
- volba místostarosty
5. Volba rady města
- určení způsobu volby členů rady města
- volba členů rady města
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
8. Organizační záležitosti
9. Diskuse
10. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 80/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 80/2014 :
ZaM schvaluje následující program ustavujícího zasedání. (viz návrh usnesení)

Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 81/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 81/2014 :
ZaM schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty a místostarosty obce byly vykonávány jako
uvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce a místostarosty budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni.
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 82/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 82/2014 :
ZaM v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty, místostarosty a rady města veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí
schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou návrhovou a volební komisí
spočítány a členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající
vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Člen zastupitelstva p. Dračka podal návrh na tajné hlasování. Předsedající dala o tomto
návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Schválení tajného způsobu volby starosty, místostarosty a rady města.
Výsledek hlasování: Pro 7 (p. Dračka, p. Urx, p. Jansa, p. Polanský, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Vrbický) Proti 8 (p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p.
Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle)
Usnesení nebylo schváleno.
Volba proběhla veřejným hlasováním.
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Volba starosty
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy:
Člen zastupitelstva p. Urx navrhl zvolit do funkce starosty p. Polanského

Člen zastupitelstva p. Kulíková navrhl zvolit do funkce starosty p. Ušáka

Návrh usnesení:
Zvolení starostou pana Jana Polanského.
Výsledek hlasování: Pro 7 (p. Dračka, p. Urx, p. Jansa, p. Polanský, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Vrbický) Proti 6 (p. Lekner, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, p.
Prášek, p. Mádle) Zdrželi se 2 (p. Ušák, p. Kulíková)
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí volí starostou pana Filipa Ušáka.
Výsledek hlasování:
Pro 8 (p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p.
Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle) Zdrželi se 7 (p. Dračka, p. Urx, p. Jansa,
p. Polanský, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický)
Usnesení č. 83/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 83/2014 :
ZaM volí starostou pana Filipa Ušáka.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
V čase 17:20 vyhlásil starosta desetiminutovou přestávku.

Volba místostarosty
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva p. Kulíková navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Tojmarovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí volí místostarostkou paní Mgr. Petru Tojmarovou.
Výsledek hlasování:
Pro 8 (p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p.
Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle)
Zdrželi se 7 (p. Dračka, p. Urx, p.
Jansa, p. Polanský, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický)
Usnesení č. 84/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 84/2014 :
ZaM volí místostarostkou paní Mgr. Petru Tojmarovou.

Volba rady města
Navrhování kandidátů na funkci člena rady města
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena rady města. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva p. Prášek navrhl zvolit do funkce člena rady města p. Myšíkovou
Člen zastupitelstva p. Prášek navrhl zvolit do funkce člena rady města p. Kulíkovou
Člen zastupitelstva p. Prášek navrhl zvolit do funkce člena rady města p. Provazníka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí volí členkou rady města paní Zděnku Myšíkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 8 (p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p.
Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle)
Zdrželi se 7 (p. Dračka, p. Urx, p.
Jansa, p. Polanský, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický)
Usnesení č. 85/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 85/2014 :
ZaM volí členkou rady města paní Zděnku Myšíkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí volí členkou rady města paní Andreu Kulíkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 8 (p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p.
Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle)
Zdrželi se 7 (p. Dračka, p. Urx, p.
Jansa, p. Polanský, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický)
Usnesení č. 86/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 86/2014 :
ZaM volí členkou rady města paní Andreu Kulíkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí volí členem rady města pana Radka Provazníka.
Výsledek hlasování:
Pro 14 (p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p.
Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle, p. Dračka, p. Urx, p. Jansa, p. Polanský, p.
Tesarčíková, p. Černá)
Zdrželi se 1 (p. Vrbický)
Usnesení č. 87/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 87/2014 :
ZaM volí členem rady města pana Radka Provazníka.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. O
naplnění výborů bude rozhodnuto na nejbližším jednání ZaM.
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 88/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 88/2014 :
ZaM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. O naplnění výborů bude rozhodnuto na
nejbližším jednání ZaM.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna:
Výše odměny:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov n. Pl. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 89/2014 bylo schváleno.

1 910 Kč,
1 560 Kč,
1 380 Kč,
660 Kč.

Usnesení č. 89/2014 :
ZaM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
člen rady 1 910 Kč, předseda výboru nebo komise 1 560 Kč, člen výboru nebo komise 1 380
Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 660 Kč.
Způsob výplaty odměny při souběhu odměn:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov n. Pl. v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 90/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 90/2014 :
ZaM v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
Protinávrh:
Zastupitelstvo města Benešov n. Pl. v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé
funkce, uvedené v bodě 1)
O protinávrhu se nehlasovalo (zrušeno v 16:58 hodin 10.11.2014).
Časový rámec výplaty odměn:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov n. Pl. v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se
budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 91/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 91/2014 :
ZaM v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne
přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení

slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Organizační záležitosti
a) Stanovení členů ZaM, kteří budou provádět slavnostní obřady (pozn.: oddávající,
vítání občánků atd., ze zákona jsou oddávající starosta a místostarosta)
Návrhy: p. Dračka, p. Černá, p. Lekner, p. Kulíková, p. Provazník, p. Myšíková
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 92/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 92/2014 :
ZaM schválilo oddávající: p. Dračka, p. Černá, p. Lekner, p. Kulíková, p. Provazník, p.
Myšíková.

b) Revokace usnesení č. 66/2012
Starosta navrhl revokaci usnesení č. 66/2012 a navrhuje místo p. Dračky p. Myšíkovou
(zastupitel určený pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov n. Pl. schválilo hlasování o revokaci usnesení č. 66/2012.
Výsledek hlasování: Pro 8 (p. Lekner, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Myšíková, p.
Prášek, p. Mádle, p. Ušák, p. Kulíková) Proti 3 (p. Urx, p. Tesarčíková, p. Vrbický)
Zdrželi se 4 (p. Dračka, p. Jansa, p. Polanský, p. Černá)
Usnesení č. 93/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 93/2014 :
ZaM schválilo hlasování o revokaci usnesení č. 66/2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Benešov n. Pl. schválilo p. Zděnku Myšíkovou jako zastupitele určeného
pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu.
Výsledek hlasování: Pro 8 (p. Lekner, p. Ušák, p. Kulíková, p. Tojmarová, p.
Provazník, p. Myšíková, p. Prášek, p. Mádle) Zdrželi se 7 (p. Dračka, p. Urx, p. Jansa,
p. Polanský, p. Tesarčíková, p. Černá, p. Vrbický)
Usnesení č. 94/2014 bylo schváleno.

Usnesení č. 94/2014 :
ZaM schválilo p. Zděnku Myšíkovou jako zastupitele určeného pro spolupráci
s pořizovatelem územního plánu.
Starosta navrhl druhou revokaci – usnesení č. 60/2011, rozhodování o mandátních smlouvách
zpět ze ZaM do RaM, jedná se hlavně o mandátní smlouvu s právním zástupcem města p.
Špičkou.
p.Tesarčíková – doplnila informaci o tom, že k 7.11. p. Špička ukončil smlouvu
O návrhu se nehlasovalo, stažen z jednání.

c) Odbor SM
Název: Prodej bytové jednotky č.6 v domě č.p. 346, Nádražní ul.,
Benešov nad Ploučnicí
Předkládáme Radě města Benešova nad Ploučnicí návrh na doporučení ZaM schválit prodej
bytové jednotky č. 6 v domě č.p. 346, Nádražní ul., Benešov nad Ploučnicí panu J. Š., bytem
Benešov nad Ploučnicí.
Dne 2.10.2014 proběhlo výběrové řízení na prodej bytové jednotky. Vyvolávací cena činila
částku ve výši 74 800,-- Kč. Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden zájemce
s nabídkovou cenou 75 200,-- Kč. Výběrová komise doporučuje prodat bytovou jednotku
panu J. Š. za cenu 75 200,-- Kč.
Bytová jednotka je o velikosti 27,12 m2. Bytová jednotka se skládá z obývací kuchyně,
předsíně, WC, spíž, sklep a poměrná část užívané koupelny.
RaM doporučuje ZaM prodej bytové jednotky č.p. 6 v domě č.p. 346 stojící na st.p.č. 490
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí panu J. Š., bytem Benešov nad Ploučnicí, za cenu ve výši
75 200,-- Kč.
RaM doporučuje ZaM uzavřít kupní smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a J. Š. bytem Benešov nad Ploučnicí.
Návrh usnesení:
ZaM schválilo zařazení prodeje bytové jednotky č.p. 6 v domě č.p. 346 stojící na st.p.č. 490
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí panu J. Š., bytem Benešov nad Ploučnicí, za cenu ve výši
75 200,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 95/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 95/2014 :
ZaM schválilo zařazení prodeje bytové jednotky č.p. 6 v domě č.p. 346 stojící na st.p.č. 490
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí panu J. Š., bytem Benešov nad Ploučnicí, za cenu ve výši
75 200,-- Kč.

Návrh usnesení:
ZaM schválilo prodej bytové jednotky č.p. 6 v domě č.p. 346 stojící na st.p.č. 490 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí panu J. Š., bytem Benešov nad Ploučnicí, za cenu ve výši 75 200,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 96/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 96/2014 :
ZaM schválilo prodej bytové jednotky č.p. 6 v domě č.p. 346 stojící na st.p.č. 490 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí panu J. Š., bytem Benešov nad Ploučnicí, za cenu ve výši 75 200,-Kč.

Návrh usnesení:
ZaM schválilo uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a J. Š. bytem Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 97/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 97/2014 :
ZaM schválilo uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a J. Š. bytem Benešov nad Ploučnicí.

Diskuse
p. Pacina – dotazuje se na vykácení stromů na cyklostezce
p. Šohaj – odpovídá na místě
starosta – byl by rád, kdyby ještě před Vánocemi ZaM schválilo rozpočet – pravděpodobně na
začátku prosince uděláme seminář ZaM k rozpočtu a poslední středu, popř. čtvrtek
před Vánoci by bylo jednání ZaM
V čase 18:00 vyhlásil starosta desetiminutovou přestávku a požádal návrhovou komisi o
přípravu návrhu usnesení.

Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:19.

P. Dračka za návrhovou komisi na závěr přečetl a odkontroloval přijatá usnesení ze zasedání
zastupitelstva dne 10.11.2014.
Výsledek hlasování: Pro 15 (všichni)
Usnesení č. 98/2014 bylo schváleno.
Usnesení č. 98/2014 :
ZaM schválilo sumář usnesení ze dne 10.11.2014.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 11. 2014

Zapisovatel:

...............................................

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:
Razítko obce:

.............................................. dne ...........................................

