ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 14. 12. 2011 od 17:00 hodin v Městském kině
Přítomni: dle prezenční listiny / 13 /
Omluveni : paní Kulíková, PhDr. Henig
Za MěÚ : paní Hana Kleinertová – ved. odb. FaP, paní BC. Zdeňka Čvančarová – ved. odb.
HS, pan Karel Šohaj – ved. odb. VŽP, paní Bc. Irena Zárubová – ved. SÚ, paní Blanka
Vyhnálková – pověřená vedením odb. SM, pan Zdeněk Přivřel – tajemník MěÚ, Andrea
Hodačová – zapisovatelka, Václav Červenka – velitel MěP, Lenka Sluková a 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, ověřovatelů zápisu a zapisovatelce.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro
Usnesení č. 185/2011 :
ZaM schválilo návrhovou komisi ve složení : Hana Franclová, Radek Lekner, Josef Klouček.
Paní Myšíková navrhuje jako třetího ověřovatele zápisu pana Ušáka.
Starostka nechala hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 186/2011 :
ZaM schválilo ověřovatele zápisu ve složení : Ota Dračka, Jiří Zelený, Filip Ušák.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro
Usnesení č. 187/2011 :
ZaM schválilo zapisovatelku : Andrea Hodačová
Starostka představila přítomným program dnešního jednání.
Navržený program : Zahájení, návrhová komise
Kontrola usnesení z minulého jednání ZaM
Rozpočtové provizorium 2012
Prodej, koupě majetku města
Organizační záležitosti
Diskuse
Návrh usnesení a závěr
Pan Ušák navrhuje doplnění programu o bod : Zpráva finančního výboru – k rozpočtovému
provizoriu 2012
Starostka nechala o jeho návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 4 pro, 7 proti, 2 se zdrželi
Usnesení č. 188/2011 :
ZaM neschválilo doplnění programu jednání o zprávu finančního výboru.
Starostka nechala hlasovat o původním návrhu programu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro, 4 proti
Usnesení č. 189/2011 :
ZaM schválilo program jednání.

2. KONTROLA USN. Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZaM
Na minulém jednání ZaM nebylo přijato žádné ukládající usnesení.

3. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2012
Předkladatel odb. FaP
Paní Kleinertová seznámila zastupitele s rozpočtovým provizoriem na první čtvrtletí 2012 –
viz příloha zápisu.
Pan Ušák – žádá o názor finanční výbor
- ptá se a diví se, proč město schvaluje rozp. provizorium a neschvaluje rozpočet
jako jiné obce
- navrhuje pozměnit původní návrh usnesení – pokrátit výdaje o 10%
Pan Zíval – je toho názoru, že rok je lepší začít rozp. provizoriem
Starostka – k rozpočtu již proběhla pracovní schůzka
- na rozpočtu se velmi intezivně pracovalo, čeká se na směrná čísla a na výsledek
hospodaření za letošní rok
- rozp. provizorium se již v minulosti osvědčilo, první měsíce se šetří peníze, mnoho
obcí rozp. provizorium přijímá
Starostka nechala hlasovat o návrhu pana Ušáka.
Výsledek hlasování : 3 pro, 9 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 190/2011 :
ZaM neschválilo rozpočtové provizorium na první čtvrtletí 2010 krácené ve výdajích o 10%.
Starostka nechala hlasovat o původním návrhu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro, 3 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 191/2011 :
ZaM schválilo rozpočtové provizorium na první čtvrtletí 2012.

4. PRODEJ, KOUPĚ MAJETKU MĚSTA
Nebyla doručena žádná žádost o prodej či koupi majetku města.

5. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Rozpočtové opatření – předkladatel odb. FaP
Návrh na rozpočtové opatření č.7
Usnesením RaM č. 501/11 byl schválen odvod ve výši 300.000,- do rozpočtu města
z investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov n.Pl.
Částka bude využita ke spolufinancování investiční akce vybudování páté třídy MŠ.
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Starostka – RaM doporučuje ZaM schválit rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro
Usnesení č. 192/2011 :
ZaM schválilo rozpočtové opatření č. 7.
OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Starostka – upozorňuje na to, že dnes přišlo z Krajského úřadu doporučení, ve kterém Krajský
úřad doporučuje posečkat s vyhláškou o regulaci na jaro 2012. Senátní tisk, který obsahuje
změnu zákona 202/1990 a zákona č. 565/1990 o místních poplatcích o změnu zákona č.
634/2004 o správních poplatcích, byl vrácen do sněmovny k projednání
- Krajský úřad doporučuje vydávat OZV až budou platné nové zákony
Pan Zelený – navrhuje, aby se hlasovalo o tom, zda se může zúčastnit rozpravy k tomuto bodu
– možný střet zájmů
Starostka – nechala hlasovat o tom, zda se pan Zelený může zúčastnit rozpravy a hlasování
k tomuto bodu

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro, 1 se zdržel ( p. Zelený )
Usnesení č. 193/2011 :
ZaM souhlasí s tím, aby se pan Zelený zúčastnil projednávání a hlasování v souvislosti
s OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií atd.
Starostka – RaM doporučuje ZaM schválit OZV s původní přílohou předloženou ZaM dne
2.11.2011
Pan Ušák – důvodem doporučení Krajského úřad je tzv. ,, Ústecký balíček paní hejtmanky´´,
protože tento balíček obsahuje některá další protiloterijní opatření
- navrhuje pozměňovací návrhy OZV – 1) Čl. 3 – účinnost dnem vyvěšení na úřední
desku
2) Všechna stávající povolení se ruší koncem dne
jejich platnosti, nejpozději však do 31.3.2012
- hazard by nejraději zrušil kompletně, to co doporučuje RaM považuje za kompromis
Pan Urx – vysvětluje proč nebude hlasovat ani pro jeden návrh OZV – VHP v našem městě až
takovým problémem nejsou - hazard by měl řešit stát
Pan Zíval – souhlasí s názorem pana Urxe, též nebude souhlasit s OZV na regulaci hazardu
Pan Klouček – nevidí, že by v našem městě byl s VHP nějaký problém a ztotožňuje se
s názorem ponechat to, tak jak to je
Pan Ušák – požádal o přestávku před hlasováním
Pan Dračka – na komisi se dohodlo, že VHP nebudou na náměstí a RaM doporučuje, aby na
náměstí VHP zůstaly
- myslí si, že město tuto OZV potřebuje
Paní Myšíková – táže se zda jsou prováděny kontroly
- domnívá se, že se jedná o privilegování určité skupiny ( těch, kteří budou mít
automaty povoleny )
Pan Červenka – po určitou dobu byly prováděny každodenní kontroly – viz statistika, která
byla předaná komisi, jinak jsou prováděny namátkové kontroly a je kontrolováno hlavně to,
aby na automatech nehráli mladiství
- nikdo ještě neprokázal problém místní kriminality s automaty
Pan Lekner – požádal paní Mansfeldovou o zpracování zprávy o součtu peněz, které musí
protéct automaty, aby z toho město mělo částky kolem jednoho milionu
Paní Mansfeldová – zpráva bude připravena až v roce 2012 - po ukončení účetního
období a po zaslání vyúčtování od provozovatelů ( dva měsíce )
17:40 na základě žádosti pana Ušáka za Koalici pro Benešov vyhlásila starostka
desetiminutovou přestávku.
Pan Ušák – Koalice pro Benešov je ochotna v zájmu toho, aby byl regulován hazard,
přistoupit na návrh RaM za předpokladu podpoření návrhů změn, které pan Ušák navrhoval
na začátku diskuse
Pan Polanský –zvedne ruku pro ten návrh, pod který se na komisi podepsal
Pan Vrbický – byl jedním z RaM, který hlasoval pro OZV, kterou navrhlo město, ale vzhledem
k doporučení Krajského úřadu nebude hlasovat ani pro jednu navrženou OZV
Paní Franclová – vzhledem k doporučení Krajského úřadu se také zdrží hlasování o návrhu
OZV
Pan Dračka – bude hlasovat pro OZV, kterou zpracovala komise na své schůzce a pod kterou
se podepsal, doporučení Krajského úřadu bere ne vědomí, jakákoliv regulace hazardu je pro
město přínosem
Pan Ušák – je šokovaný výmluvami na doporučení Krajského úřadu – je to politikum před

krajskými volbami
- návrh změn v navržených OZV – Čl. 3 – Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním
dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecního zájmu.
- Všechna stávající povolení se ruší dnem 31.3.2012.
Paní Myšíková – upozorňuje na to, že v seznamu provozoven, které jsou navrženy RaM je
také provozovna v ul. Dvořákova 100 – tato provozovna již není funkční
Starostka ukončila diskusi a nechala hlasovat o pozměňovacím návrhu pana Ušáka na
doplnění OZV.
Pan Ušák požádal o jmenovitý výsledek hlasování.
Poznámka : CELÁ DISKUSE JE ZVEŘEJNĚNA NA INTERNETOVÝCH
STRÁNKÁCH MĚSTA – www.benesovnpl.cz.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 5 pro ( p. Ušák, p. Lekner, p. Mádle, p. Dračka, p.
Myšíková ), 1 proti ( p. Franclová ), 7 se zdrželo ( p. Zelený, p. Urx, p. Zíval, p. Klouček, p.
Polanský, starostka a místostarosta )
Usnesení č. 194/2011 :
ZaM neschválilo doplnění obou předložených vyhlášek v čl. 3 – Účinnost : vyhláška nabývá
účinnosti 1. dnem vyhlášením z důvodu nalehávého obecního zájmu. Všechna ostatní
povolení se ruší 31.3.2012.
Starostka dále nechala hlasovat o návrhu OZV, kterou vytvořila pracovní skupina dne
29.11.2011 – viz příloha zápisu
Výsledek hlasování pro návrh usnesení :5 pro ( p. Ušák, p. Lekner, p. Dračka, p. Mádle, p.
Polanský ),3 proti ( p. Zíval, p. Franclová, starostka ),5 se zdrželo ( p. Myšíková, p. Klouček,
p. Zelený, p. Urx, místostarosta )
Usnesení č. 195/2011 :
ZaM neschválilo návrh vyhlášky, kterou vytvořila pracovní skupina k vytvoření této
vyhlášky.
Starostka nechala hlasovat o návrhu OZV, kterou doporučovala RaM.
Pan Dračka – navrhuje ze seznamu vyškrtnout provozovnu v ul. Dvořákova 100.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 4 pro ( p. Ušák, p. Lekner, p. Dračka, p. Myšíková ),
2 proti ( p. Zíval, p. Mádle ), 7 se zdrželo ( p. Zelený, p. Urx, p. Polanský, p. Franclová, p.
Klouček, starostka a místostarosta )
Usnesení č. 196/2011 :
ZaM neschválilo OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her,
jíž se povoluje umístění VHP v provozovnách : ČSA č.p. 99, Děčínská č.p. 341, náměstí Míru
č.p. 10, náměstí Míru č.p. 14, Sídliště č.p. 698, Sokolovská č.p. 110.

Memorandum o spolupráci mezi obcemi na Děčínsku
Týká se vzájemné spolupráce v propagaci a aktivitách, směřujících k zatraktivnění v oblasti
cestovního ruchu – viz příloha zápisu.
RaM doporučuje schválit Memorandum o spolupráci mezi obcemi na Děčínsku.
Pan Ušák – jemnování člena by mělo schválit ZaM
Starostka – již tam byl poslán pan Dračka, protože ZaM se v té době nekonalo

Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro
Usnesení č. 197/2011 :
ZaM schválilo Memorandum o spolupráci mezi obcemi na Děčínsku.
Starostka - navrhuje, aby město Benešov n. Pl. v této skupině zastupoval pan Ota Dračka
Pan Ušák – protinávrh – pan Ušák navrhuje pana Radka Leknera
Starostka - nechala hlasovat o návrhu pana Ušáka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro, 4 proti, 6 se zdrželo
Usnesení č. 198/2011 :
ZaM neschválilo jmenování pana Leknera jako zástupce města v regionální koordinační
komisi pro cestovní ruch na Děčínsku.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro, 5 se zdrželo
Usnesení : 199/2011 :
ZaM schválilo jmenování pana Dračky jako zástupce města v regionální koordinační komisi
pro cestovní ruch na Děčínsku.
Žádost obce Velká Bukovina – veřejnoprávní smlouva
Žádost obce Velká Bukovina o uzavření veřejnoprávní smlouvy na provádění zápisů do
základních registrů veřejné správy. Město nemá kapacity k provádění zápisů, jedná se o výkon
státní správy, na který město dostává pouze příspěvek. V případě nesouhlasu města přebere
tuto agendu Děčín.
RaM nedoporučuje ZaM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Velká Bukovina na provádění
zápisů do základních registrů veřejné správy.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 3 pro, 1 se zdržel, 9 proti
Usnesení č. 200/2011 :
ZaM neschválilo veřejnoprávní smlouvu s obcí Velká Bukovina na provádění zápisů do
základních registrů veřejné správy.
Žádost p. M. Krcha
Žádost pana Michala Krcha o výjimku ze zákazu kouření ve vestibulu městského kina na
konání soukromé akce, kterou si objednal již v říjnu.
Paní Franclová – po zasedání, na kterém se schválilo kino jako nekuřácké se na ni obrátila
spousta občanů s nesouhlasem
- z jejího hlediska to byl neuvážený krok
- navrhuje revokaci usnesení č. 183/2011 (zákaz kouření v celém prostoru
kina) a uložit odb. VŽP ukládající usnesení – vybudovat ve vestibulu kina odvětrání nebo
čističku
Pan Klouček – souhlasí s p. Franclovou a tento bod se měl prodiskutovat víc
- na dětských akcí, aby byl zákaz kouření
Paní Myšíková – od občanů se setkala s opačnou reakcí než paní Franclová
- přijde jí nevhodné investovat další peníze do čističky vzduchu
- navrhuje, aby město nechalo tento prostor jako nekuřácký
Pan Lekner – je pro zákaz kouření v takové instituci jako je Městské kino
Paní Franclová – obává se rušení nočního klidu – kuřáci budou kouřit před kinem
Pan Dračka – nebude měnit svůj názor – kino by mělo zůstat nekuřácké
Paní Šumová – setkala se jenom s kladným názorem na tuto věc
Pan Ušák – nesouhlasí s názorem p. Franclové

- navrhuje schválit žádost pana Krcha
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro, 2 proti (p. Vrbický, p. Dračka )
Usnesení č. 201/2011 :
ZaM schválilo výjimku ze zákazu kouření ve vestibulu městského kina pro soukromou akci –
Silvestr, pořádanou p. Michalem Krchem.
Paní Franclová – návrh na usnesení –revokace usn. č. 183/2011
Pan Ušák – upozorňuje na to, že tento bod nebyl v programu dnešního jednání
Paní Franclová – stáhla svůj návrh na usnesení
Plán práce ZaM na 1. pololetí 2012 – viz příloha zápisu
Pan Ušák – je toho názoru že ZaM by se mělo domluvit na termínech konání zasedání
- již dříve navrhoval, aby se plánu práce ZaM dal nějaký řád a systém
- navrhuje, aby se ZaM sešlo v prvním navrženém termínu ( 251.2012 ) a tam po
diskuzi schválit nějaký obecný systém
Starostka – upozorňuje na to, že je to pouze návrh k diskusi
- požádala pana Ušáka o znění jeho návrhu na usnesení
Pan Ušák – ZaM schvaluje příští termín zasedání 25.1.2012 + doplnění programu o bod plán
práce ZaM na rok 2012
Pan Lekner – žádá o častější zasedání ZaM
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro, 1 proti, 4 se zdrželi
Usnesení č. 202/2011 :
ZaM schválilo příští zasedání 25.1.2012 .Program bude doplněn o bod plán práce ZaM na rok
2012.
6. DISKUSE
Pan Verner – navrhuje zastupitelům udělit výjimku ohledně kouření v kině pro všechny, kteří
si kino zamluvili před schválením zákazu kouření v kině
Pan Ušák – tento návrh podpoří
Pan Lekner – výjimka by neměla platit pro pravidelné akce
Pan Ušák – navrhuje, aby výjimka platila pro jednorázové akce, které byly domluveny před
jednáním ZaM 2.11.2011
Starostka – jelikož tento bod nebyl v programu jednání, nechala hlasovat o souhlasu
s projednáním tohoto návrhu
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 2 proti, 1 se zdržel, 10 pro
Usnesení č. 203/2011 :
ZaM souhlasí s projednáním návrhu o povolení kouření pro nájemce, kteří si objednali
pronájem před 2.11.2011.
Starostka nechala hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro, 4 proti 1 se zdržel
Usnesení č. 204/2011 :
ZaM schválilo povolení kouření ve vestibulu kina pro nájemce, kteří si objednali pronájem
před 2.11.2011. Jedná se pouze o jednorázové akce.

19:00 starostka vyhlásila desetiminutovou přestávku a požádala návrhovou komisi o přípravu
návrhu usnesení z dnešního jednání.

7. NÁVRH USNESENÍ A ZÁVĚR
Paní Franclová – přečetla návrh usnesení z dnešního jednání
Starostka – nechala hlasovat o návrhu usnesení z dnešního jednání
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 205/2011 :
ZaM schválilo návrh usnesení z dnešního jednání.

Ověřovatelé zápisu :

Ota Dračka…………...…………………………..........
Jiří Zelený..….………………………………………..
Filip Ušák ……………………………………………

Zapisovatelka :

Andrea Hodačová …………………………………….

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

