ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 7. 9. 2021 od 17:00 hodin v městském kině

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: pan Pavel Urx
Za MěÚ : Bc. Lenka Sluková – ved. odb. FP, Ing. Petr Strnad – ved. odb. MIŽP, Pavla
Gerhardová – zapisovatelka, Jan Svatoš – velitel MěP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb.
HS, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ

Audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/zastupitelstvo-mesta-133/zastupitelstvo-mesta2021/zasedani-zastupitelstva-792021

Zasedání zahájil a řídil místostarosta města pan Petr Jansa, přivítal přítomné. Zasedání bylo
řádně svoláno a informace o jeho konání visela rovněž na úřední desce a vývěsních plochách
města. Zasedání se bude řídit dle platného jednacího řádu a navrženým programem.
Místostarosta informoval o odstoupení pana Pavla Urxe z funkce starosty města Benešov nad
Ploučnicí ke dni 7.9.2021.
Místostarosta představil přítomným program dnešního jednání – navrhl následující úpravy:
Navržený program:
1. Zahájení, návrhová komise
2. Kontrola usnesení z minulých jednání ZaM
3. Volba orgánů města Benešov nad Ploučnicí
4. Zpráva o průběhu prací na objektu: ,,Objekt pro zájmové vzdělávání, Nerudova 689,
Benešov nad Ploučnicí“ a Žádost o finanční příspěvek na opravu opěrné zdi u domu č.p.
82, ul. Příkrá, Benešov nad Ploučnicí
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru
6. Organizační záležitosti
7. Diskuse
8. Závěr
p. Ušák – rád by se přesvědčil o rezignaci pana starosty → mají tady nějaký papír, nějaký
materiál ?
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Místostarosta – samozřejmě máme rezignaci, předkládáme k posouzení
p. Provazník – zajímal by ho důvod odstoupení, rezignace pana starosty
Místostarosta – důvod v rezignaci není uveden, nezná ho a byla by potřeba se zeptat p. Urxe –
bohužel se na dnešní jednání zastupitelstva omluvil
p. Ušák – pokládá si otázku, zda by v takovéto situaci nebylo lepší být trpělivý a přerušit
jednání zastupitelstva – případně, lepší než přerušit jednání, nechat tento bod na příští
jednání, které může být i v nějakém kratším termínu a třeba součástí by bylo i to, že by se
dozvěděli důvody toho příběhu
Místostarosta – tak jako každý z nich, tak i p. Urx má možnost rezignovat na svoji funkci –
nerad by to dál rozpitvával – ono to totiž na věci vůbec nic nemění – prostě nám podal
rezignaci, berme to jako fakt
Místostarosta nechal hlasovat o navrženém programu
Usnesení č. 97/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba ) 5 se zdrželo ( p. Kačer, p. Tojmarová,
p. Provazník, p. Prášek, p. Ušák )

1. ZAHÁJENÍ, NÁVRHOVÁ KOMISE
Místostarosta určil zapisovatelkou jednání slečnu Pavlu Gerhardovou.
Místostarosta určil jako ověřovatele zápisu Bc. Andreu Kulíkovou a pana Radka Provazníka.
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: Mgr. Zdeňka Černá, pan Ivan Neliba a
pan Martin Verner.
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 98/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: Mgr. Zdeňka
Černá, pan Ivan Neliba a pan Martin Verner.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

2. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÝCH JEDNÁNÍ ZaM
Usnesení č. 78/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí ukládá finančnímu výboru prověřit naplňování usnesení č.
139/2008 od doby jeho platnosti do dnešního dne (tj. 9.6.2021). Termín: 7.9.2021.
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Místostarosta – k tomuto usnesení se dostaneme v bodě č. 5) Zpráva kontrolního a finančního
výboru

3. VOLBA ORGÁNŮ MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Místostarosta konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty/tky,
místostarosty/tky a radního/í 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.
Místostarosta vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
p. Ušák – navrhuje tajnou volbu
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu p. Ušáka
Znění návrhu : Schválení tajné volby starosty/tky, místostarosty/tky a radního/í města
Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 5 pro ( p. Ušák, p. Prášek, p. Tojmarová, p. Kačer,
p. Provazník ) 9 proti ( p. Zdobinský, p. Buchta, p. Černá, p. Jansa, p. Verner, p. Kulíková, p.
Slavík, p. Zelený, p. Neliba )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Místostarosta chtěl nechat hlasovat o veřejné volbě, ale po připomínce p. Ušáka, který
poznamenal, že toto není třeba, hlasování o usnesení stáhl.
3.1. Volba starosty/starostky města Benešov nad Ploučnicí
p. Zelený – navrhuje na pozici starosty města Benešov nad Ploučnicí pana Petra Jansu
p. Tojmarová – chtěla by se zeptat, zda nový kandidát má nějakou zprávu, vizi – proč by pro
něj měli zvedat ruku – nějakou řeč? – přijde jí, jak je pro ně zvykem, že je všechno co nejvíc
v tichosti, všechno dát vědět pozdě, bez nulové diskuse, vítěz voleb absolutně ignorován –
prosí o pár slov
Místostarosta – myslí, že ho znají, za ta léta – je v zastupitelstvu druhé volební období – jeho
zájmem je toto město dovést v klidu a bez větších kotrmelců do řádných voleb, které
proběhnou příští rok – jeho vize: rozhodně dotáhnout záležitosti, které jsou rozpracované, do
konce a samozřejmě pokračovat v rozvoji města dál
p. Ušák – má technickou připomínku – dotazuje se kandidáta, zda souhlasí se svou
kandidaturou
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Místostarosta – ano, souhlasí se svojí kandidaturou
Celá diskuse je zveřejněna na audiozáznamu na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu p. Zeleného
Usnesení č. 99/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí volí starostou pana Petra Jansu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba ) 4 proti ( p. Kačer, p. Tojmarová, p.
Prášek, p. Ušák ) 1 se zdržel ( p. Provazník )
3.2. Volba místostarosty/místostarostky města Benešov nad Ploučnicí
Starosta – návrh na volbu místostarostky města Bnš je p. Andrea Kulíková
p. Ušák – dotazuje se, zda kandidátka souhlasí
Starosta – navrhuje zastupitelstvu, že p. Kulíková bude svoji funkci vykonávat jako
neuvolněná a jinak p. Kulíková souhlasí
p. Kulíková – ano souhlasí
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Usnesení č. 100/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva neuvolněn.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba ) 2 proti ( p. Prášek, p. Ušák ) 3 se
zdrželi ( p. Provazník, p. Tojmarová, p. Kačer )
Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení
Usnesení č. 101/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí volí místostarostkou Bc. Andreu Kulíkovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Kulíková, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba ) 4 proti ( p. Prášek, p. Ušák, p.
Tojmarová, p. Kačer ) 1 se zdržel ( p. Provazník )
Starosta – dostali se k částce pro neuvolněnou místostarostku – částka, kterou mohou podle
tabulek místostarostce města Bnš nabídnout, činí (max. výše) 35 795,- Kč – navrhuje tuto
částku dát neuvolněné místostarostce p. Kulíkové
p. Tojmarová – chápe dobře, že Andrea Kulíková bude zároveň místostarostkou a zároveň
ředitelkou CDM ?
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Starosta – ano
p. Tojmarová – to se jim nezdá trošku jako střet zájmů ?
p. Ušák – tuší, že v Děčíně je místostarostou, respektive náměstkem primátora rovněž vedoucí
pracovník organizační složky města, příspěvkové organizace a tam je odměna, tuší, 25 000,Kč, v případě pana náměstka Pošty – navrhuje tuto částku, tak jak je to v Děčíně – v případě,
kdy ředitel městské organizace je současně místostarostou – z 35 000,- Kč na 25 000,- Kč
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu p. Ušáka
Znění návrhu : Schválení stanovení měsíční odměny pro neuvolněnou místostarostku ve
výši 25 000,- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 5 pro ( p. Ušák, p. Prášek, p. Tojmarová, p. Kačer,
p. Provazník ) 8 proti ( p. Zdobinský, p. Buchta, p. Černá, p. Jansa, p. Verner, p. Slavík, p.
Zelený, p. Neliba ) 1 se zdržela ( p. Kulíková )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starosta nechal hlasovat o třetím návrhu usnesení
Usnesení č. 102/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje stanovení měsíční odměny pro neuvolněnou
místostarostku ve výši 35 795,- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 8 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba ) 4 proti ( p. Prášek, p. Ušák, p. Provazník, p.
Tojmarová ) 2 se zdrželi ( p. Kačer, p. Kulíková )
3.3. Volba člena/členky Rady města Benešov nad Ploučnicí
p. Verner – navrhuje p. Františka Buchtu
p. Ušák – dotazuje se, jestli kandidát souhlasí a dále se chtěl zeptat – protože je p. Buchta
současně zaměstnancem města a i předsedou kontrolního výboru – jestli vedle toho, že bude
radní, chce vykonávat i obě dvě tyto pozice nadále
p. Buchta – předsedu kontrolního výboru by přenechal – nebude vykonávat obě funkce
p. Ušák – je to rezignace v tuto chvíli ?
Starosta – p. Buchta na mikrofon rezignuje na pozici předsedy kontrolního výboru ?
p. Buchta – ano
Starosta – tímto bylo odpovězeno, že p. Buchta souhlasí s funkcí radního města Bnš, ale pro
jistotu potvrdí na mikrofon, že souhlasí s návrhem p. Vernera
p. Buchta – ano, souhlasí s návrhem p. Vernera na funkci radního
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 103/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí volí členem Rady města Benešov nad Ploučnicí pana Františka
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Buchtu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba, p. Kulíková ) 5 se zdrželo ( p. Prášek, p. Ušák, p.
Provazník, p. Tojmarová, p. Kačer )
3.4. Určení člena zastupitelstva města, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního
plánu města, tj. Úřadem územního plánování Magistrátu města Děčín
Starosta – dnes jsme tu měli zástupce MgM DC a zástupce zpracovatelské firmy Saul a je
potřeba, po rezignaci p. Urxe (který byl pověřeným zastupitelem), dovolit zastupitele tak, aby
územní plán mohli dotáhnout do konce
p. Ušák – domnívá se, že funkce pověřeného zastupitele k územnímu plánu není vázaná na
funkci starosty – tak jak viděl rezignaci pana Urxe na pozici starosty, tak neviděl rezignaci na
pozici určeného zastupitele k územnímu plánu – tudíž máme v tuto chvíli určeného zastupitele
k územnímu plánu
Starosta – máme, je to pravda – proto taky navrhne revokaci usnesení č. 89/2018 a tím je
zvolení zastupitele pro územní plán, pana Pavla Urxe
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Usnesení č. 104/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí revokuje usnesení č. 89/2018.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba, p. Kulíková ) 2 proti ( p. Ušák, p. Prášek ) 3 se
zdrželi ( p. Provazník, p. Tojmarová, p. Kačer )
p. Provazník – chtěl by dodat, že nemáme ani předsedu KV – měli bychom ho dovolit
Starosta – dostaneme se k tomu
p. Slavík – myslí, že by se v zavedené tradici mělo pokračovat a pověřeným zastupitelem by
měl být i nadále starosta
Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení
Usnesení č. 105/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí určuje člena Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí
starostu Petra Jansu, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu Benešova nad
Ploučnicí - Úřadem územního plánování Magistrátu města Děčín, ve vazbě na ustanovení
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba, p. Kulíková, p. Ušák, p. Tojmarová ) 1 proti ( p.
Prášek ) 2 se zdrželi ( p. Provazník, p. Kačer )
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3.5. Delegace zástupce města jako akcionáře do valných hromad SVS a.s.
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Usnesení č. 106/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí revokuje usnesení č. 28/2019.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba, p. Kulíková ) 2 proti ( p. Ušák, p. Prášek ) 3 se
zdrželi ( p. Provazník, p. Tojmarová, p. Kačer )
p. Verner – navrhuje, aby to byl p. Petr Jansa jako starosta města

Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení
Usnesení č. 107/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí deleguje starostu Petra Jansu jako zástupce akcionáře (obce),
k jednání ve valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti a.s. do konce volebního
období (rok 2022).
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba, p. Kulíková ) 1 proti ( p. Prášek ) 4 se zdrželi ( p.
Provazník, p. Tojmarová, p. Kačer, p. Ušák )
Starosta navrhuje zvolit předsedu kontrolního výboru.
Současný předseda kontrolního výboru před chvíli rezignoval, je tedy potřeba zvolit předsedu
nového.
p. Slavík – navrhuje p. Zdobinského
Starosta – dotazuje se p. Zdobinského, zda s návrhem souhlasí
p. Zdobinský – s návrhem souhlasí, ale sám navrhuje Radka Provazníka
p. Provazník – děkuje za nabídku a nabídku s díky odmítá – důvod je prostý, řekl si na
ustavujícím zastupitelstvu po řádných volbách o radního města, před všemi zastupiteli –
radním se nestal – s díky odmítá tuto funkci
p. Ušák – jsme asi jediné město v ČR, kde vítězná strana ve volbách nemá předsedu a ani
jednoho člena kontrolního výboru – zažil s mnoha z nich (včetně pana starosty nového – tímto
mu gratuluje) diskuze, na toto téma, že to není úplně dobrý model, kdy ta opozice je úplně
vyautovaná, není vtažena do té hry vůbec – čekal, když už tedy rok před volbami provedou
takovýto kolotoč, že aspoň třeba v této pozici budou malinko vstřícnější – dovolí opozici mít
alespoň někde zástupce, a že třeba dovolí opozici si vybrat svého zástupce – neděje se, zvolili
tento konfrontační ton, že vítěz určuje pravidla hry – takto to respektují
p. Prášek – rád by navrhl jako předsedu kontrolního výboru p. Pavla Urxe
p. Tomášek – (zástupce advokátní kanceláře) doporučuje nehlasovat – pokud daný kandidát
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nesouhlasí nebo neprojevil souhlas nelze hlasovat o jeho jmenování na funkci
p. Ušák – myslí si to také – zkusí navrhnout krok vstřícnosti – vzhledem k tomu, že KV 3 roky
vůbec nic nedělal, tak se vůbec nic nestane, když to zvolíme na příštím jednání ZaM –
navrhuje tento bod odložit
p. Kačer – připojuje se k názoru p. Ušáka – klidně to můžeme odložit
V čase 18:11 vyhlásil starosta desetiminutovou přestávku.
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu p. Ušáka
Znění návrhu : Schválení odložení bodu Volba předsedy/předsedkyně kontrolního
výboru.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 5 pro ( p. Ušák, p. Prášek, p. Tojmarová, p. Kačer,
p. Provazník ) 8 proti ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Černá, p. Jansa, p. Verner, p. Slavík, p.
Zelený, p. Neliba ) 1 se zdržel ( p. Zdobinský )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 108/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje předsedu kontrolního výboru pana Stanislava
Zdobinského.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p. Zdobinský,
p. Verner, p. Slavík, p. Zelený, p. Neliba, p. Kulíková ) 3 proti ( p. Prášek, p. Ušák, p.
Tojmarová ) 2 se zdrželi ( p. Provazník, p. Kačer )
p. Ušák – má ještě jeden bod – domnívá se, že pozice místostarosty je neslučitelná s pozicí
člena finančního výboru – byl by rád, aby tuto záležitost také vyřešili
p. Kulíková – jelikož se teď řešil kontrolní výbor, tak čekali, jak dopadne hlasování o KV –
samozřejmě, že z pozice místostarostky nemůže vykonávat funkci člena finančního výboru, tzn.
že v následujícím kroku rezignuje na člena FV
Starosta – protože FV svého předsedu má, odložil by tuto volbu na příští jednání ZaM

4. ZPRÁVA O PRŮBĚHU PRACÍ NA OBJEKTU: „OBJEKT PRO ZÁJMOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ, NERUDOVA 689, BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ“ A ŽÁDOST O
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA OPRAVU OPĚRNÉ ZDI U DOMU Č.P. 82, UL. PŘÍKRÁ,
BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
4.1. Zpráva o průběhu prací na objektu: „Objekt pro zájmové vzdělávání, Nerudova 689,
Benešov nad Ploučnicí“
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Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí 2. Zprávu o průběhu prací na
objektu: „Objekt pro zájmové vzdělávání, Nerudova 689, Benešov nad Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
Na základě požadavku, vyvstalého z projednávání bodu 4.4 zastupitelstva města Benešov nad
Ploučnicí (bod Autorský dozor CDM – Usnesení ZaM č. 44 – 46/2021), ze strany zastupitelů
města vzešla žádost o vypracování zprávy o průběhu prací na uvedeném objektu na každé
zasedání zastupitelstva města. Zpráva o průběhu prací tvoří samostatnou přílohu k tomuto
dokumentu.
p. Kubík – (autorský a technický dozor) přednesl informace ke zprávě o průběhu prací na
objektu: „Objekt pro zájmové vzdělávání, Nerudova 689, Benešov nad Ploučnicí“
p. Kačer – zarazilo ho napadení nosných částí – při plánování projektové dokumentace toto
nebylo odhaleno ? Nechápe to
p. Kubík – výměna částí krovu je součástí projektové dokumentace
p. Kačer – dobře, v pořádku – takže nic z těch prací nebude vedeno jako vícepráce ? Všechno
je začleněné v rozpočtu akce ?
p. Kubík – to určitě ne – tím, že se odkrylo bednění, byly zjištěné některé části, které původně
nebyly vidět
p. Kačer – jaké ?
p. Kubík – jsou to krokve, které zespoda vypadaly, že jsou zdravé, ale když se sundalo
bednění, tak bylo vidět, že z vrchu jsou shnilé
p. Kačer – může p. Kubík říct, rámcově, o jaké vícepráce a za jaké částky půjde ?
p. Kubík – to je spíš otázka na dodavatele, ten to zatím ještě nevyčíslil
p. Ušák – jak jsou případné vícenáklady řešeny z hlediska dotace ? Zda tam nehrozí nějaká
sankce atd.
Starosta – všechny záležitosti jsou řešeny s p. Tučkovou a zatím nehrozí, že bychom díky
vícepracem měli přijít o svůj podíl dotace
p. Kačer – jsou plánované nějaké další vícepráce ? O kterých se mluví nebo nemluví ?
Starosta – pravděpodobně se bavíme o štukách, které by firma nejraději realizovala v těch
částech, které nejsou dělány dnes nově a pouze v těch částech, které jsou lehké konstrukce –
firma nám dala rozpočet na perlinkové omítky v celém objektu a částka byla vysoká, poměrně
hodně, něco málo pod milion – toto jsme zastavili, protože peníze na toto alokované nebyly,
firma dále upozorňuje, že toto by v těch horních patrech bylo vhodné
p. Kačer – proč se o tyto informace nepodělí ? – přepinknout maily
Starosta – nemají zájem tyto informace tajit – kontrolní dny jsou pravidelně – jestli mají
zájem tyto informace dostávat, není problém
p. Kubík – pokud dostane mail, rozesílá všem (kteří se účastní kontrolních dní) zápis
z každého kontrolního dne
p. Kačer – hned mu předá svůj e-mail
Starosta – poděkoval p. Kubíkovi
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Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 109/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí 2. Zprávu o průběhu prací na objektu „Objekt
pro zájmové vzdělávání, Nerudova 689, Benešov nad Ploučnicí“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
4.2. Žádost o finanční příspěvek na opravu opěrné zdi u domu č.p. 82, ul. Příkrá, Benešov nad
Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí žádost manželů Štípkových o poskytnutí
finančního příspěvku od Města Benešov nad Ploučnicí na akci: „Oprava opěrné zdi u domu
č.p. 82, ul. Příkrá, Benešov nad Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
Odbor správy majetku, investic a životního prostředí obdržel dne 9.6.2021 žádost manželů
Štípkových, trvale bytem č.p. 82, ul. Československé armády, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
na poskytnutí finančního příspěvku od Města Benešov nad Ploučnicí ve výši 100 000,- Kč na
opravu opěrné zdi u domu č.p. 82, ul. Příkrá, Benešov nad Ploučnicí.
Na základě prošetření bylo zjištěno, že opěrná zeď, nacházející se v městské památkové zóně
Benešov nad Ploučnicí, je ve velmi špatném technickém stavu. Na základě tohoto zjištění byla
komunikace ulice Příkrá uzavřena. Dne 15.7.2020 byla stavebním úřadem zaslána výzva
manželům Štípkovým ke zjednání nápravy ve lhůtě do 31.12.2020. Z důvodu nedostatku
finančních prostředků byla lhůta prodloužena do 31.12.2021.
Rozpočet přiložený k žádosti o finanční příspěvek je rozpočtován na 291 540,- Kč vč. DPH.
Na základě vyjádření Odboru finančního a plánovacího ze dne 16.6.2021, město v současné
době nedisponuje volnými finančními prostředky pro poskytnutí příspěvku na opravu opěrné
zdi u domu č.p. 82, ul. Příkrá, Benešov nad Ploučnicí.
Rada města Benešov nad Ploučnicí dne 16.6.2021, na svém jednání, vzala žádost na vědomí a
předala ji k posouzení Komisi regenerace, jako žádost potencionálně vhodnou k zařazení do
programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen program).
Komise regenerace na svém zasedání dne 29.6.2021 neodsouhlasila akci, vzhledem ke své
povaze (opěrná zeď) a nedostatečným dokladům, jako vhodnou do zařazení programu.
p. Štípek – přednesl informace ke své žádosti o finanční příspěvek na opravu opěrné zdi u
domu č.p. 82, ul. Příkrá, Benešov nad Ploučnicí
p. Prášek – věří, že by zastupitelé měli hledat cestu, jak manželům Štípkovým, alespoň částí,
finančně přispět – rozhodně bude podporovat to, nějakým způsobem finančně přispět
p. Provazník – bavili se o tomto bodu na finančním výboru města – manželé Štípkovi si
zažádali o příspěvek města a nebylo jim umožněno – oponoval tím, že RaM na posledním
zasedání 23.8. (kdy manželé Růžičkovi taktéž žádali o příspěvek města na zeď) přispěla
částkou 100 000,- Kč – ano pravda, jedná se o trošku jiný vlastnický poměr – kdy město je
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tam vlastníkem pozemku, proto přispěje – načež u manželů Štípkových je to naopak, jedná se
o čistě zeď na jejich pozemku – zastupitelé by se měli zaobírat i tím, aby zůstalo město funkční
– manželé Štípkovi si jsou vědomi toho, že to musí opravit, proč to město není trošku
nápomocno právě tím finančním příspěvkem ? Rozděloval by tam poměr – u manželů
Růžičkových je velká část toho pozemku města a u manželů Štípkových to není, tak třeba tu
částku (oproti manželům Růžičkovým) o polovinu snížit ? Ale přesto by jim přispěl
p. Tojmarová – s těmi opěrnými zdmi je opravdu velký problém – osobně si myslí, že když
přispívají na fasády a na střechy, že i toto by mohlo být zahrnuto v těch dotacích, protože se
jedná o část, která souvisí s cestou a bez cest město nemůže fungovat – je též pro to, aby
město nějakou částkou přispělo
sl. Zárubová – nejde jen o vlastnictví pozemku a toho, že ta zeď drží naší místní komunikaci,
ale zeď jako taková opěrná, je ve vlastnictví města a manželů Růžičkových je pouze oplocení
ve vlastnictví – takže nejde o to, že by město dávalo nějaký finanční příspěvek, ale podílí se
město tak, jak je vlastnictví toho objektu
Starosta – děkuje sl. Zárubové – tímto problémem se zaobírá poměrně intenzivně – tuto
záležitost probírali a došli k závěru – máme program regenerace MPZ a tento program
neumožňuje opravu opěrných zdí – u objektu ve vlastnictví manželů Štípkových je potřeba
také ještě opravit střechu – zastupitelé by se mohli domluvit, že by nepřispěli na opěrnou zeď,
ale pomohli by s opravou střechy a ušetřené peníze mohou pak manželé Štípkovi investovat do
opěrné zdi
p. Prášek – pokud by byla situace, kdy by opravovali pouze střechu a nemuseli by opravovat
opěrnou zeď, protože by žádnou neměli – tak by zastupitelstvo na tu střechu nepřispělo ?
Starosta – samozřejmě že přispělo – přispělo by se každému, kdo podá žádost a koho podpoří
komise regenerace města – tady bohužel k podání žádosti nedošlo
p. Provazník – musí pochválit – tento nápad se mu líbí a souhlasí s tímto návrhem a rád ho
podpoří
p. Ušák – kolika domů, hypoteticky, by se mohl týkat podobný problém, těch opěrných zdí v
Bnš ? Desítky ?
Starosta – ano
p. Ušák – obecně, vždy u všeho je zastánce nějakých systémových řešení a pravidel – myslí si,
že by peníze dostat měli – ale ta systémovost by tomu slušela – když máme fond na fasády,
jestli ta specifická situace Bnš (že jsme prostě v kopcích a že těch zdí je tady hodně, je to velký
problém) by nemohla být řešitelná i třeba takovýmto fondem, do kterého by mohli nasypat
nějaký ten milion korun a mohli pomáhat občanům nějakým příspěvkem na opěrné zdi
Starosta – byla by to pro občany určitě velká úleva – mohou to při tvorbě rozpočtu zvážit
p. Ušák – pokud bude nějaký fond, tak pak se mohou bavit při tvorbě rozpočtu, že ho nějakou
korunou naplní – přednesl návrh na usnesení: zřízení fondu na opravu opěrných zdí v rámci
města Benešov nad Ploučnicí a uložení tajemníkovi předložit do příštího jednání ZaM možný
návrh fondu včetně jeho statutu, který by řešil problematiku opěrných zdí v rámci města
Benešov nad Ploučnicí
p. Sluková – pokud by se jednalo o opravy opěrných zdí ve vlastnictví města, tak samozřejmě
zřídit fond, ale kdyby to byly opravy zdí v soukromém vlastnictví, tak se musí vyhlásit
program, ve kterém to musí být dáno, protože by to bylo vypláceno formou příspěvků
p. Provazník – chtěl by se ještě vrátit k podání žádosti na střechu manželů Štípkových, aby
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bylo jasno, do kdy tu žádost mají podat – protože máme také ohraničené ukončení podávání
těchto žádostí – tak jestli prodlouží tu žádost, tak aby se do toho vešli – aby nedošlo zase
k nějakému procedurálnímu pochybení z jejich strany
Starosta – mají žádosti od vlastníků nemovitostí, kteří už si podali své žádosti, takže bude asi
potřeba doplnit peníze, doplnit program regenerace MPZ a pak bude skutečně potřeba
prodloužit termín na podávání žádostí
sl. Zárubová – termín je nyní stanoven do 27.8.2021, takže termín vypršel
p. Tojmarová – prosí o zaslání (všem zastupitelům) vyjádření komise, proč to zamítla
p. Ušák – dává návrh usnesení – ZaM zřizuje program na podporu oprav opěrných zdí na
území města Benešov nad Ploučnicí a ZaM ukládá starostovi a tajemníkovi připravit do
příštího jednání zastupitelstva veškeré dokumenty související se zřízením takovéhoto
programu
Starosta nechal hlasovat o návrhu p. Ušáka
Znění návrhu : Zřízení programu na podporu oprav opěrných zdí na území města
Benešov nad Ploučnicí a uložení starostovi a tajemníkovi připravit do příštího jednání
zastupitelstva veškeré dokumenty související se zřízením takovéhoto programu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 5 pro ( p. Ušák, p. Prášek, p. Tojmarová, p. Kačer,
p. Neliba ) 3 proti ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa ) 6 se zdrželo ( p. Verner, p. Provazník, p.
Černá, p. Slavík, p. Zelený, p. Zdobinský )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starosta – navrhuje prodloužení termínu podávání žádostí do programu regenerace MPZ o
dva měsíce, do 31.10.2021
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 110/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje prodloužení termínu podávání žádostí do 1.
dotačního programu ,,Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ do
31.10.2021.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )
V čase 19:05 vyhlásil starosta desetiminutovou přestávku.
V čase 19:15 se omluvil pan Emil Kačer ze zbytku jednání.
V čase 19:15 se omluvila Mgr. Petra Tojmarová ze zbytku jednání.
Starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení
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Znění návrhu : Neschválení poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč manželům
Štípkovým, trvale bytem č.p. 82, ul. Příkrá, 407 22 Benešov nad Ploučnicí na akci:
„Oprava opěrné zdi u domu č.p. 82, ul. Příkrá, 407 22 Benešov nad Ploučnicí“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 7 pro ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p. Neliba, p.
Černá, p. Slavík, p. Zdobinský ) 5 se zdrželo ( p. Verner, p. Provazník, p. Ušák, p. Prášek, p.
Zelený )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
p. Ušák – navrhuje hlasování o schvalujícím usnesení
Starosta nechal hlasovat o kladně znějícím návrhu usnesení
Znění návrhu : Schválení poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč manželům Štípkovým,
trvale bytem č.p. 82, ul. Příkrá, 407 22 Benešov nad Ploučnicí na akci: „Oprava opěrné
zdi u domu č.p. 82, ul. Příkrá, 407 22 Benešov nad Ploučnicí“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 2 pro ( p. Ušák, p. Prášek ) 7 proti ( p. Kulíková, p.
Buchta, p. Jansa, p. Černá, p. Slavík, p. Zdobinský, p. Zelený ) 3 se zdrželi ( p. Verner, p.
Provazník, p. Neliba )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !

5. ZPRÁVA KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU
5.1. Zpráva kontrolního výboru
Datum schůzky dne 25. 08. 2021
Účastníci jednání :
František Buchta, předseda kontrolního výboru
Ivan Neliba, člen kontrolního výboru
Vít Fous, člen kontrolního výboru
Miloslav Kougl, omluven
Milan Kosmata, člen kontrolního výboru
Program kontroly:
1) Kontrola usnesení rady města
2) Kontrola usnesení zastupitelstva města
3) Diskuze
Průběh kontroly:
1) Kontrola usnesení ze zasedání rady města v termínech od 26. 05. 2021 až 14. 07. 2021
2) Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města v termínech 09. 06. 2021
3) Diskuze
Závěr :
1. Při kontrole usnesení rady bylo zjištěno, několik nesplněných bodů:
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Usnesení č. 279/21
Rada města ukládá tajemníkovi MÚ připravit návrh na přesun odboru MIŽP – umístění do II.
poschodí městského úřadu, včetně varianty přesunu SLM do přízemí budovy / bývalá
pokladna/- úkol trvá.
Usnesení č. 362/21
Rada města ukládá řediteli SLM zajistit úklid areálu sběrného dvora – úkol trvá.
Usnesení č. 363/21
Rada města ukládá odboru MIŽP prověřit a vytipovat vhodné pozemky pro případné umístění
domova pro seniory – úkol trvá.
Usnesení č.364/21
Rada města ukládá odboru HS připravit varianty pro možnosti seniorského bydlení – úkol
trvá.
2. Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 09. 06. 2021 – nebyly zjištěny žádné závady
Jelikož, již nebylo dalších dotazů a připomínek, předseda ukončil jednání kontrolního výboru.
V Benešově nad Ploučnicí 25. 08. 2021
František Buchta, předseda kontrolního výboru
Ivan Neliba, člen kontrolního výboru
Vít Fous, člen kontrolního výboru
Milan Kosmata, člen kontrolního výboru
p. Buchta – přednesl informace ke zprávě kontrolního výboru
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 111/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Prášek, p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa,
p. Černá, p. Slavík, p. Zdobinský, p. Zelený, p. Verner, p. Provazník, p. Neliba ) 1 se zdržel (
p. Ušák )
5.2. Zpráva finančního výboru
Termín: 30.8.2021
Datum zpracování: 30.8.2021
Finanční výbor města Benešov nad Ploučnicí pracuje ve složení :
Předseda:
Martin Verner
Členové:
Radek Provazník, Bc. Andrea Kulíková, Vratislav Zíval, Jiří Zelený
Přítomni – Martin Verner, Bc. Andrea Kulíková, Radek Provazník, Jiří Zelený
Omluveni – Vratislav Zíval
FV byl seznámen Rozbor hospodaření květen - červen 2021
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Rozpočtové opatření 6, 7, 8
Čerpání FRB
Čerpání IÚR
Úkol od ZaM - vyčíslení sociálního fondu / viz příloha /
Předseda: Martin Verner
p. Verner – přednesl informace ke zprávě finančního výboru
p. Prášek – chybí mu tam další údaj k úplnosti informace – do jaké výše byl ten fond
v jednotlivých letech vyčerpán (zcela, nebo v tom fondu vždy zůstávaly nějaké prostředky)
Starosta – jsou schopni tuto informaci získat a dát ji zastupitelům k dispozici (písemně)
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 112/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Ušák, p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p.
Černá, p. Slavík, p. Zdobinský, p. Zelený, p. Verner, p. Provazník, p. Neliba ) 1 se zdržel ( p.
Prášek )

6. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
6.1. Zpráva o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko MěÚ:
Předkládáme v příloze zprávu o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí za období červen – srpen
2021.
Důvodová zpráva:
V příloze zasíláme zprávu o činnosti jednotlivých odborů MÚ Benešov nad Ploučnicí.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 113/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti MÚ Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
6.2. Žádost o navýšení investičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o.
Stanovisko:
Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí předkládá zastupitelstvu města
k projednání a ke schválení navýšení investičního příspěvku.
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Důvodová zpráva:
Na základě přiložených změnových listů (dále ZL) žádám zastupitelstvo města o navýšení
investičního účelového příspěvku na projekt „Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a
matematickou gramotnost“, č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003703.
Jedná se o navýšení ceny díla o vícepráce a méněpráce uvedených v popisu prací dle
změnových listů č. 1.1, 1.2, 1.3, 2
Celková cena navýšení činí
135 009,66 Kč
33 813,69 Kč
17 716,64 Kč
-------------------------186 539,99 Kč
p. Zelený – přednesl informace k žádosti o navýšení investičního příspěvku pro ZŠ a
MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 114/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje navýšení investičního příspěvku na
projekt „Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost“, č. projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003703.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p. Černá,
p. Slavík, p. Zdobinský, p. Zelený, p. Verner, p. Neliba, p. Prášek ) 2 se zdrželi ( p. Provazník,
p. Ušák )
6.3. Rozbor hospodaření květen – červen 2021
Stanovisko odboru:
Finanční a plánovací odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení rozbor
hospodaření za období květen - červen 2021.
Důvodová zpráva:
Rozbor hospodaření podává informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů z hlediska třídění dle
rozpočtové skladby za dané období (květen - červen 2021).
Příjmy byly naplněny na 45,19 %, čerpání výdajů 31,49 %.
Aktuální stav daňových příjmů k 30. 6. 2021
•

Sdílené daně

•

Daň z nemovitosti

24 727 452,96 Kč
991 905,00 Kč
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====================================
25 719 357,96 Kč

V porovnání s rokem 2020, stav k 30. 6. 2020
•

Sdílené daně

•

Daň z nemovitosti

22 253 543,94 Kč
1 169 131,31 Kč

====================================
23 422 675,25 Kč

Daňové příjmy jsou vyšší oproti období květen - červen roku 2020 o 2 296 682,71 Kč, tj. o
9,81 %. Na lepší výběr daní v květnu 2021 měla vliv zejména daň z přidané hodnoty, která je
vyšší o 1 696 901,57 Kč a daň z příjmu právnických osob, která je vyšší oproti roku 2020 o
2 353 930,22. Největší pokles byl zaznamenán u daně z příjmu fyzických osob placené plátci,
a to o 1 384 435,16 Kč. Ostatní daně jsou v červnu 2021 vyšší jenom v nevýznamných
hodnotách.
20. 4. 2021 byl městu poskytnutý neinvestiční příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní
správa ke zmírnění negativních dopadů souvisejících s vyplácením kompenzačního bonusu.
Příspěvek je za období od 1. února – 31. března 2021 ve výši 156 607,30 Kč.
Dne 20. 7. 2021 byl městu poskytnutý neinvestiční příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní
správa ke zmírnění negativních dopadů souvisejících s vyplácením kompenzačního bonusu ve
výši 612 088,29 Kč.
p. Sluková – přednesla informace k rozboru hospodaření květen – červen 2021

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 115/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozbor hospodaření za období květen červen 2021.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
6.4. Rozpočtové opatření č. 6
Stanovisko odboru:
Finanční a plánovací odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení
rozpočtové opatření č. 6.
Důvodová zpráva:
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Jedná se o změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021, která spadá do pravomoci
zastupitelstva města.
p. Sluková – přednesla informace k rozpočtové opatření č. 6

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 116/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
6.5. Rozpočtové opatření č. 7
Stanovisko odboru:
Finanční a plánovací odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení
rozpočtové opatření č. 7.
Důvodová zpráva:
Na základě Statutu Fondu na obnovu bytových a nebytových domů v majetku města Benešov
nad Ploučnicí, Článek III, odst. 2 a požadavku odboru správy majetku žádáme radu města o
doporučení zastupitelstvu města ke schválení převod peněžních prostředků na opravy uvedené
v příloze.
Peněžní prostředky budou převáděny z účtu Fondu na základně přijatých a odsouhlasených
faktur.
p. Sluková – přednesla informace k rozpočtovému opatření č. 7

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 117/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočtové opatření č. 7, a to převod peněžních
prostředků z Fondu na obnovu bytových a nebytových domů v majetku města ve výši
723 301,00 na výdajový účet č. 4822431/0100 s tím, že peněžní prostředky budou převáděny
z účtu Fondu na základně přijatých a správci rozpočtu odsouhlasených faktur.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )

6.6. Rozpočtové opatření č. 8
Stanovisko odboru:
Finanční a plánovací odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení
rozpočtové opatření č. 8.
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Důvodová zpráva:
Jedná se o změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021, která spadá do pravomoci
zastupitelstva města.
p. Sluková – přednesla informace k rozpočtovému opatření č. 8

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 118/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )

6.7. Rozpočtové opatření č. 9
Stanovisko odboru:
Finanční a plánovací odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení
rozpočtové opatření č. 9.
Důvodová zpráva:
Jedná se o změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021, která spadá do pravomoci
zastupitelstva města, a to přijetí neinvestiční dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu nemovité kulturní památky
– kamenné sousoší Kalvárie ve výši 188 000,00 Kč. ÚZ 34054

Org.

123

§

3322

Položka

Částka

4116

188 000,00

5xxx

188 000,00

p. Sluková – přednesla informace k rozpočtovému opatření č. 9 a chtěla by požádat
zastupitele – dnes obdržela avízo od ÚK, že nám bude poskytnuta dotace na pokrytí nákladů
spojených s volbami do PS Parlamentu ČR ve výši 113 000,- Kč

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení (doplněný o částku 113 000,- Kč na pokrytí
nákladů spojených s volbami do PS Parlamentu ČR)
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Usnesení č. 119/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
6.8. Rozpočtové opatření č. 10 - navýšení investičního účelového příspěvku pro Základní a
Mateřskou školu v Benešově nad Ploučnicí z rozpočtové rezervy města
Stanovisko odboru:
Finanční a plánovací odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení
rozpočtové opatření č. 10, a to navýšení investičního účelového příspěvku pro Základní a
Mateřskou školu v Benešově nad Ploučnicí z rozpočtové rezervy města.
Důvodová zpráva:
Jedná se o změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2021, která spadá do pravomoci
zastupitelstva města.
V projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003703 „Bezbariérová škola a učebna pro
čtenářskou a matematickou gramotnost“ pro Základní a Mateřskou školu v Benešově nad
Ploučnicí (dále jen ZŠ) došlo na základě změnových listů k navýšení ceny o částku
186 539,99 Kč.
Navýšení investičního příspěvku na výše uvedený projekt bude ZŠ poskytnuté z finanční
rezervy města.
Org.

300

§

Položka

Částka

3639

6xxx

-186 539,99

3113

6xxx

186 539,99

p. Sluková – přednesla informace k rozpočtovému opatření č. 10 - navýšení investičního
účelového příspěvku pro Základní a Mateřskou školu v Benešově nad Ploučnicí z rozpočtové
rezervy města

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 120/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje navýšení investičního účelového
příspěvku pro Základní a Mateřskou školu v Benešově nad Ploučnicí na projekt č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003703 „Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a
matematickou gramotnost“ pro Základní a Mateřskou školu v Benešově nad Ploučnicí
z finanční rezervy města ve výši 186 539,99 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p. Černá,
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p. Slavík, p. Zdobinský, p. Zelený, p. Verner, p. Neliba, p. Prášek ) 1 se zdržel ( p. Provazník )
1 nehlasoval ( p. Ušák )
Starosta – protože prodloužili podávání žádostí do programu regenerace MPZ – neměli by to
nějakým způsobem finančně podpořit – v současné době tam mají 300 000,- Kč, ale mají dnes
žádosti uchazečů, kteří už zažádali a mají to v rozjeté fázi – tak jestli by nebylo dobré
z rezervy města ještě přijmout usnesení o tom, že převádí peníze do programu regenerace
MPZ
p. Sluková – určitě by to bylo vhodné, jinak by museli čekat až do prosince, do dalšího
zasedání zastupitelstva – mohli by udělat rozpočtovou změnu č. 11, použití rezervních
prostředků města na posílení kapitoly příspěvky z programové dotace
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení (zařazení nového bodu do dnešního jednání)
Usnesení č. 121/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje zařazení a projednání bodu, Navýšení kapitoly MPZ,
do programu jednání dne 7.9.2021.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p. Černá,
p. Slavík, p. Zdobinský, p. Zelený, p. Verner, p. Neliba, p. Provazník ) 1 se zdržel ( p. Prášek )
1 nehlasoval ( p. Ušák )
Starosta – navrhuje převést částku 100 000,- Kč do kapitoly regenerace nemovitostí ležících v
MPZ Benešov nad Ploučnicí
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 122/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočtové opatření č. 11, a to převod finančních
prostředků z rezervy města, ve výši 100 000,- Kč na posílení kapitoly Dotace z programu
,,Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p. Černá,
p. Slavík, p. Zdobinský, p. Zelený, p. Verner, p. Neliba, p. Provazník, p. Prášek ) 1 nehlasoval
( p. Ušák )
6.9. Návrh na koupi hasičského vozu DLK 23/12
Stanovisko odboru:
Předkládáme zastupitelstvu města návrh na koupi hasičského vozu DLK 23/12 od města
Heidenau.
Důvodová zpráva:
Město Heidenau nabídlo k prodeji městu Benešov nad Ploučnicí, hasičský vůz DLK 23/12.
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Stávají hasičský vůz, který užívá JSDH Benešov nad Ploučnicí již dosluhuje a pořízení tohoto
nového vozu by zvýšilo akceschopnost jednotky.
Nabídnutá cena tohoto hasičského vozu je 15 000 EUR.
Rada města na svém zasedání dne 23.8.2021 doporučila zastupitelstvu města schválit koupi
hasičského vozu (usnesení č. 423/21).
p. Buchta – přednesl informace k návrhu na koupi hasičského vozu DLK 23/12
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Usnesení č. 123/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo návrh smlouvy o koupi hasičského vozu DLK 23/12
od města Heidenau.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p. Černá,
p. Slavík, p. Zdobinský, p. Zelený, p. Verner, p. Neliba, p. Ušák, p. Prášek ) 1 se zdržel ( p.
Provazník )
Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení
Usnesení č. 124/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo uzavření smlouvy o koupi hasičského vozu DLK
23/12 od města Heidenau a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p. Černá,
p. Slavík, p. Zdobinský, p. Zelený, p. Verner, p. Neliba, p. Ušák, p. Prášek ) 1 se zdržel ( p.
Provazník )
6.10. Prodej hasičského vozu IFA W50
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí návrh na prodej hasičského vozu
IFA W50 - výsuvný automobilový žebřík.
Důvodová zpráva:
Důvod k prodeji hasičského vozu IFA W50 rok výroby 1980: toto vozidlo vzhledem ke
svému stáří a technickému stavu již dosluhuje. V letošním roce bude zakoupeno nové vozidlo
tohoto typu a finanční prostředky získané z prodeje vozidla budou použity na nákup nového.
Kupní cena činí 70 000,- Kč., za stejnou kupní cenu bylo vozidlo pořízeno v roce 2017.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení (zařazení bodu do dnešního jednání)
Usnesení č. 125/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje zařazení a projednání bodu, Prodej hasičského vozu
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IFA W50, do programu jednání dne 7.9.2021.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
p. Buchta – přednesl informace k prodeji hasičského vozu IFA W50
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 126/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo prodej hasičského vozu IFA W50 za cenu 70 000,Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )

6.11. Žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
Dne 21.4.2021 vyhlásilo Město Benešov nad Ploučnicí dotační program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen program). Na základě tohoto programu
podal dne 1.6.2021 pan Josef Inger, trvale bytem Palackého 4, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
žádost o poskytnutí dotace.
Kontrolu předložené žádosti, včetně příloh z formálního hlediska, provedla referentka odboru
MIŽP, Bc. Kamila Zárubová. Žádost obsahovala všechny požadované přílohy.
Na svém zasedání dne 29.6.2021 doporučila Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí
akci k obnově.
Pan Josef Inger žádá o dotaci na opravu fasády na domě č.p. 4, ul. Palackého, 407 22 Benešov
nad Ploučnicí. Celková výměra uznatelné opravované části činí 102 m². Podrobnější popis v
samostatných přílohách.
Rozpis dotace

Kč

%

Uznatelné náklady (smluvní cena)

215 000,00

100,00

Dotace od Města Benešov nad Ploučnicí

100 000,00

46,51

Podíl vlastníka, Josef Inger

115 000,00

53,49

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
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Usnesení č. 127/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ ve výši 87 175,- Kč na akci: Oprava fasády na domě
č.p. 4, ul. Palackého, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, panu Josefu Ingrovi, trvale bytem
Palackého 4, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
6.12. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ pro rok 2021
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM návrh veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021/MIŽP, o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v rámci Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“ pro rok 2021.
Důvodová zpráva:
Město Benešov nad Ploučnicí vyhlásilo dne 21.4.2021 dotační Program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen Program). Na základě tohoto Programu
podal dne 1.6.2021 pan Josef Inger, trvale bytem Palackého 4, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
žádost o poskytnutí dotace.
Na svém zasedání dne 29.6.2021 doporučila Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí
akci k obnově.
Dne 7.9.2021 schválilo Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí žádost o poskytnutí
dotace z Programu, podanou Josefem Ingerem, trvale bytem Palackého 4, 407 22 Benešov
nad Ploučnicí.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 128/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021/MIŽP mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a panem Josefem Ingerem, trvale bytem Palackého 4, 407 22
Benešov nad Ploučnicí, o poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021/MIŽP mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a panem Josefem Ingerem, trvale bytem Palackého 4, 407 22
Benešov nad Ploučnicí, o poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí“ a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
6.13. Žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
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Benešov nad Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
Dne 21.4.2021 vyhlásilo Město Benešov nad Ploučnicí dotační program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen program). Na základě tohoto programu
podali dne 27.7.2021 pan Petr Mareš, trvale bytem Zlonín 58, 250 64 Měšice u Prahy a Jitka
Marešová, trvale bytem U Tvrze 16/43, 108 00 Praha 10, žádost o poskytnutí dotace.
Kontrolu předložené žádosti, včetně příloh z formálního hlediska, provedla referentka odboru
MIŽP, Bc. Kamila Zárubová. Žádost obsahovala všechny požadované přílohy.
Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí akci k obnově dne 9.8.2021 doporučila.
Manželé Marešovi žádají o dotaci na opravu fasády na domě č.p. 118, ul. Boženy Němcové,
407 22 Benešov nad Ploučnicí. Celková výměra uznatelné opravované části činí 270 m² vč.
okenních otvorů. Podrobnější popis v samostatných přílohách.
Rozpis dotace

Kč

%

Uznatelné náklady (smluvní cena)

114 000,00

100,00

Dotace od Města Benešov nad Ploučnicí

57 000,00

50,00

Podíl vlastníka, manželé Marešovi

57 000,00

50,00

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 129/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ ve výši 57 000,- Kč, na akci: Oprava fasády na domě
č.p. 118, ul. Boženy Němcové, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, panu Petru Marešovi, trvale
bytem Zlonín 58, 250 64 Měšice u Prahy a paní Jitce Marešové, trvale bytem U Tvrze 16/43,
108 00 Praha 10.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
6.14. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ pro rok 2021
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM návrh veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021/MIŽP, o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v rámci Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“ pro rok 2021.
Důvodová zpráva:
Město Benešov nad Ploučnicí vyhlásilo dne 21.4.2021 dotační Program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen Program). Na základě tohoto Programu
podali dne 27.7.2021 pan Petr Mareš, trvale bytem Zlonín 58, 250 64 Měšice u Prahy a Jitka
Marešová, trvale bytem U Tvrze 16/43, 108 00 Praha 10, žádost o dotaci.
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Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí doporučila akci k obnově dne 9.8.2021.
Dne 7.9.2021 schválilo Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí žádost o poskytnutí
dotace z Programu, podanou panem Petrem Marešem, trvale bytem Zlonín 58, 205 64 Měšice
u Prahy a Jitkou Marešovou, trvale bytem U Tvrze 16/43, 108 00 Praha 10.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 130/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021/MIŽP mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a panem Petrem Marešem, trvale bytem Zlonín 58, 250 64
Měšice u Prahy a Jitkou Marešovou, trvale bytem U Tvrze 16/43, 108 00 Praha 10, o
poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021/MIŽP mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a panem Petrem Marešem, trvale bytem Zlonín 58, 250 64 Měšice u Prahy a Jitkou
Marešovou, trvale bytem U Tvrze 16/43, 108 00 Praha 10, o poskytnutí dotace z programu
„Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ a pověřuje starostu města
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
6.15. Žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
Dne 21.4.2021 vyhlásilo Město Benešov nad Ploučnicí dotační program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen program). Na základě tohoto programu
podali dne 6.8.2021 manželé Štěpánkovi, trvale bytem Zámecká 50, 407 22 Benešov nad
Ploučnicí, žádost o poskytnutí dotace.
Kontrolu předložené žádosti, včetně příloh z formálního hlediska, provedla referentka odboru
MIŽP, Bc. Kamila Zárubová. Žádost obsahovala všechny požadované přílohy.
Již svém zasedání dne 29.6.2021 doporučila Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí
akci k obnově. Oficiálně byla žádost podána dne 6.8.2021.
Manželé Štěpánkovi žádají o dotaci na opravu střechy na domě č.p. 50, ul. Zámecká, 407 22
Benešov nad Ploučnicí. Podrobnější popis v samostatných přílohách.
Rozpis dotace

Kč

%

Uznatelné náklady (smluvní cena)

343 270,00

100,00

Dotace od Města Benešov nad Ploučnicí

100 000,00

29,13
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Podíl vlastníka, manželé Štěpánkovi

243 270,00

70,87

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 131/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ ve výši 100 00,- Kč na akci: Oprava střechy na domě
č.p. 50, ul. Zámecká, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, manželům Štěpánkovým, trvale bytem
Zámecká 50, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
6.16. Veřejnoprávní smlouva č. 3/2021/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ pro rok 2021
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM návrh veřejnoprávní smlouvy č. 3/2021/MIŽP, o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v rámci Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“ pro rok 2021.
Důvodová zpráva:
Město Benešov nad Ploučnicí vyhlásilo dne 21.4.2021 dotační Program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen Program). Na základě tohoto Programu
podali dne 6.8.2021 manželé Štěpánkovi, trvale bytem Zámecká 50, 407 22 Benešov nad
Ploučnicí, žádost o dotaci.
Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí doporučila akci k obnově dne 9.8.2021.
Dne 7.9.2021 schválilo Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí žádost o poskytnutí
dotace z Programu, podanou manžely Štěpánkovými, trvale bytem Zámecká 50, 407 22
Benešov nad Ploučnicí.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 132/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy č. 3/2021/MIŽP mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a manžely Štěpánkovými, trvale bytem Zámecká 50, 407 22
Benešov nad Ploučnicí, o poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 3/2021/MIŽP mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a manžely Štěpánkovými, trvale bytem Zámecká 50, 407 22
Benešov nad Ploučnicí, o poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí“ a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 12 pro ( všichni )
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6.17. Žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM žádost o dotaci z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí“.
Důvodová zpráva:
Dne 21.4.2021 vyhlásilo Město Benešov nad Ploučnicí dotační program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen program). Na základě tohoto programu
podali dne 4.8.2021 manželé Radoměřští, trvale bytem Žižkova 297, 407 22 Benešov nad
Ploučnicí, žádost o poskytnutí dotace.
Kontrolu předložené žádosti, včetně příloh z formálního hlediska, provedla referentka odboru
MIŽP, Bc. Kamila Zárubová. Na základě kontroly byli žadatelé vyzváni k doplnění. Dne
16.8.2021 byla žádost doplněna.
Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí doporučila záměr k obnově dne 16.8.2021.
Manželé Radoměřští žádají o dotaci na opravu fasády na domě č.p. 297, ul. Žižkova, 407 22
Benešov nad Ploučnicí. Celková výměra uznatelné opravované části činí 242 m². V rámci
příloh byl předložen rozpočet od manželů Radoměřských a nelze tedy mezi uznatelné náklady
započítat práci. Celková výše uznatelných nákladů činí tedy 111 650,- Kč. Podrobnější popis
v samostatných přílohách.
Rozpis dotace

Kč

%

Uznatelné náklady (smluvní cena)

111 650,00

100,00

Dotace od Města Benešov nad Ploučnicí

55 825,00

50,00

Podíl vlastníka, manželé Radoměřští

55 825,00

50,00

V čase 19:42 se omluvil pan Filip Ušák ze zbytku jednání.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 133/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ ve výši 55 825,- Kč, na akci: Oprava fasády na domě
č.p. 297, ul. Žižkova, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, manželům Radoměřským, trvale bytem
Žižkova 297, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
6.18. Veřejnoprávní smlouva č. 4/2021/MIŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ pro rok 2021
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Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM návrh veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021/MIŽP, o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v rámci Programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ Benešov nad
Ploučnicí“ pro rok 2021.
Důvodová zpráva:
Město Benešov nad Ploučnicí vyhlásilo dne 21.4.2021 dotační Program „Obnova nemovitostí
ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“ (dále jen Program). Na základě tohoto Programu
podali dne 4.8.2021 manželé Radoměřští, trvale bytem Žižkova 297, 407 22 Benešov nad
Ploučnicí, žádost o dotaci.
Komise regenerace MPZ Benešov nad Ploučnicí doporučila akci k obnově dne 16.8.2021.
Dne 7.9.2021 schválilo Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí žádost o poskytnutí
dotace z programu, podanou panem Pavlem Radoměřským a Soňou Radoměřskou, trvale
bytem Žižkova 297, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 134/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021/MIŽP mezi
Městem Benešov nad Ploučnicí a manžely Radoměřskými, trvale bytem Žižkova 297,407 22
Benešov nad Ploučnicí, o poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021/MIŽP mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a manžely Radoměřskými, trvale bytem Žižkova 297, 407 22
Benešov nad Ploučnicí, o poskytnutí dotace z programu „Obnova nemovitostí ležících v MPZ
Benešov nad Ploučnicí“ a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
6.19. Prodej pozemků p.č. 676 a p.č. 678 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí prostřednictví
elektronické aukce
Stanovisko odboru:
Předkládáme Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí k projednání návrh na schválení
prodeje pozemků p.č. 676 a p.č. 678 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí prostřednictvím
elektronické aukce.
Důvodová zpráva:
Pozemek p.č. 676 o výměře 1733 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (zahrada), minimální
obvyklá tržní cena stanovená znaleckým posudkem 623 880 Kč.
Pozemek p.č. 678 o výměře 1533 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (zahrada), minimální
obvyklá tržní cena stanovená znaleckým posudkem 551 880 Kč.
Znalecký posudek č. 5051/2021 ze dne 22.5.2021 vypracován panem Janem Kulhánkem,
Náčkovice 17, Lovečkovice.
Prodej pozemků prostřednictvím elektronické aukce zajištěné společností FinYes s.r.o.,
Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou. Společnost FinYes s.r.o. nabízí transparentní prodej
nepotřebného veřejného majetku dle Zákona o zadávání veřejných zakázek a nebo pozemků
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formou elektronické aukce. Zajistí kompletní služby tzv. „na klíč“.
- Provedení elektronické aukce jako prostředku pro hodnocení nabídek a to se všemi jejími
náležitostmi.
- Vypracování návrhu záměru prodeje movitých a nemovitých věcí včetně podmínek
výběrových řízení formou elektronické aukce.
- Vyhotovení návrhu kupních smluv.
- Zajištění inzerce.
- Zajištění 3x pozorovatelského přístupu pro obec, nebo město do aukční síně.
- Poskytnutí technické podpory, která spočívá v uživatelském zpřístupnění virtuální aukční
síně PROEBIZ a její obsluze po dobu průběhu elektronické aukce.
- Vyhotovení protokolu o průběhu eAukce a poskytnutí otisku aukční síně, které detailně
zachycují průběh a výsledek konané eAukce.
- Poskytnutí konzultační podpory související s řešením odlišností v procesních úkolech
zadávacího řízení v případě použití eAukce jako prostředku hodnocení nabídek účastníků.
- Zajištění fotodokumentace předmětu prodeje.

p. Strnad – přednesl informace k prodeji pozemků p.č. 676 a p.č. 678 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí prostřednictví elektronické aukce
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 135/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schválilo prodej pozemků p.č. p.č. 676 a p.č. 678 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí prostřednictvím elektronické aukce zprostředkované společností
FinYes s.r.o., Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou za cenu ve výši 3% z výtěžku eAukce
s maximální odměnou 44 000 Kč (dvě samostatné eAukce s možností opakování). V případě
neúspěšné opakované druhé eAukce v pořadí (opakované v termínu max. 3 měsíců od první
eAukce), nebo zrušené eAukce je odměna stanovena na 11 000 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p. Slavík,
p. Zdobinský, p. Zelený, p. Verner, p. Neliba, p. Provazník, p. Prášek ) 1 nehlasovala ( p.
Černá )

6.20. Opravy chodníků, Smetanova ulice
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí návrh ve věci čerpání finančních prostředků
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ze schváleného Investičního úvěrového rámce na akci: „Opravy chodníků, Smetanova ulice“.
Důvodová zpráva:
Na základě poptávky města Benešov nad Ploučnicí, kde byly osloveny celkem 4 společnosti,
zabývající se prováděním staveb, a to EUROVIA, s.r.o., INSKY, spol. s r.o., Služby města
Benešov nad Ploučnicí, p.o. a Stavební firma Bardzák, s.r.o. První dvě oslovené společnosti
se omluvily a cenovou nabídku z kapacitních důvodů nepodaly. Z dalších dvou oslovených
subjektů nižší cenovou nabídku podala společnost Stavební firma Bardzák s.r.o., Sokolovská
114, Benešov nad Ploučnicí (IČ: 28745001), za cenu 476 812,60 Kč vč. DPH (394 060,00 bez
DPH).
Finanční výbor ZaM na svém jednání dne 30. 8. 2021 doporučil požádat ZaM o čerpání
z Investičního úvěrového rámce na akci „Opravy chodníků, Smetanova ulice“ ve výši
476 812,60.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 136/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje čerpání z Investičního úvěrového rámce na akci:
„Opravy chodníků, Smetanova ulice“ ve výši 476 812,60 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
6.21. Opravy chodníků, ul. Táborský vrch
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí návrh ve věci čerpání finančních prostředků
ze schváleného Investičního úvěrového rámce na akci: „Opravy chodníků, ul. Táborský vrch“.
Důvodová zpráva:
Na základě poptávky města Benešov nad Ploučnicí, kde byly osloveny celkem 4 společnosti,
zabývající se prováděním staveb, a to EUROVIA, s.r.o., INSKY, spol. s r.o., Služby města
Benešov nad Ploučnicí, p.o. a Stavební firma Bardzák, s.r.o. První dvě oslovené společnosti
se omluvily a cenovou nabídku z kapacitních důvodů nepodaly.
Služby města Benešov nad Ploučnicí podaly cenovou nabídku bez oprav opěrných zdí ve výši
655 215,00 Kč vč. DPH. Pro účely porovnání cenových nabídek byly tedy opravy opěrných
zdí z cenové nabídky Stavební firmy Bardzák s.r.o. vyjmuty, a v takovém případě cenová
nabídky společnosti Bardzák činila 557 955,20 Kč, vč. DPH.
Nižší cenovou nabídku tedy podala Stavební firma Bardzák s.r.o., Sokolovská 114, Benešov
nad Ploučnicí (IČ: 28745001), za cenu 1 217 584,16 Kč vč. DPH (1 006 267,90 bez DPH).
Finanční výbor ZaM na svém jednání dne 30. 8. 2021 doporučil požádat ZaM o čerpání
z Investičního úvěrového rámce na akci „Opravy chodníků, ul. Táborský vrch“ ve výši
1 217 584,16 Kč.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
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Usnesení č. 137/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje čerpání z Investičního úvěrového rámce na akci:
„Opravy chodníků, ul. Táborský vrch“ ve výši 1 217 584, 16 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
6.22. Změna v územním plánu města Benešov nad Ploučnicí, pozemek p.p.č. 636/4 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí – p. Roman Černý
Stanovisko odboru:
Odbor správy majetku, investic a životního prostředí MěÚ Benešov nad Ploučnicí žádá ZaM
o schválení změny v Územním plánu města Benešov nad Ploučnicí, kterou dne 21. 6. 2021
podal pan Roman Černý.
Důvodová zpráva:
Pozemek p.p.č. 636/4 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí je v platném Územním
plánu města Benešov nad Ploučnicí částečně veden ve stávajícím stavu jako Plocha bydlení
venkovského (BV), která realizaci staveb na pozemcích pro trvalé bydlení dovoluje, z valné
části je pak pozemek veden jako Plochy produkční zemědělské půdy (sady) (ZP), do něhož
částečně zasahuje již jednou povolená stavba rodinného domu.
Podle návrhu aktualizovaného, dosud neschváleného Územního plánu města Benešov nad
Ploučnicí je uvedený pozemek ve stávajícím stavu veden částečně jako Plochy smíšené
obytné (SO), z valné části je však pozemek veden jako Plochy zemědělské (NZ), a to
v totožném rozsahu s původním územním plánem.
Vlastník pozemku má zájem na realizaci stavby rodinného domu na půdorysu již povolené,
avšak nerealizované stavby. Žádá proto o úpravu funkčního využití části pozemku na Plochy
smíšené obytné (SO).
Starosta – měli tu zástupce firmy Saul a zástupce MgM Děčín a ti rozhodně nedoporučili
tento materiál přijmout – způsobilo by to situaci, že by dnes, územní plán, který je takřka před
veřejným projednáváním, katapultovali na samý začátek – bylo doporučeno, aby p. Černého
informovali o tom, že má tuto žádost podat při veřejném projednávání, kde je na to prostor a
dá se očekávat, že těch změn bude víc
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 138/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí neschvaluje zařazení žádosti pana Romana Černého o změnu
Územního plánu města Benešov nad Ploučnicí, týkající se části pozemku p.p.č. 636/4
v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí v rozsahu, daném zákresem, tvořícím jednu
z příloh k této žádosti, a to z Plochy zemědělské (NZ) na Plochu smíšenou obytnou (SO), do
návrhu nového Územního plánu Benešov nad Ploučnicí k dalšímu prověření v procesu jeho
projednávání.
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Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
6.23. Plán rozvoje sportu města Benešov nad Ploučnicí
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí ke schválení návrh Plánu
rozvoje sportu města Benešov nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
Plán rozvoje sportu města Benešov nad Ploučnicí je strategickým dokumentem, který určuje
cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů, a
vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu.
Plány rozvoje sportu v obcích obsahují zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních
zařízení pro občany obcí. Součástí plánů je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje,
které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů obec
zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho
provádění.
p. Strnad – přednesl informace k plánu rozvoje sportu města Benešov nad Ploučnicí
p. Provazník – dotazuje se, zda by bylo možné, že by se někdo z města domluvil s p. Pudilem a
p. Pudil by se domluvil s těmi těžaři, kteří na konci rovinky těží – jestli by ta těžba nemohla
být v nějakém termínu – má na mysli třeba dvouměsíční těžení – vytěžit, po nich ať to dají,
hlavně oni, do nějakého schopného stavu (má na mysli hlavně ty odvodňovací žlaby)
Starosta – určitě to udělají
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 139/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh Plánu rozvoje sportu města Benešov nad
Ploučnicí.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
6.24. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém
odpadového hospodářství
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM Benešov nad Ploučnicí ke schválení návrh Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, včetně návrhu na
zvýšení příspěvku za obecní systém odpadového hospodářství a návrh Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.
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Důvodová zpráva:
Nutnost zpracování návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství a návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se
stanoví obecní systém odpadového hospodářství vyplynul z novelizace odpadové legislativy,
zejména přijetím zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejících novelizací platných
právních předpisů, kde v § 156 je platnost stávajících vyhlášek omezena do 31.12.2021.
Obsah obou návrhů Obecně závazných vyhlášek byl v průběhu zpracování průběžně
konzultován s Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR a jejich
obsah byl tímto odborem odsouhlasen.
Součástí materiálu je i návrh na navýšení příspěvku za obecní systém odpadového
hospodářství, v němž je počítáno se dvěma variantami výše příspěvku, jak je uvedeno
v příloze k tomuto materiálu.
Rada města na svém zasedání dne 23. 8. 2021 doporučila usneseními č. 394/21, 395/21 a
396/21 zastupitelstvu města schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, navýšení místního poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství na částku … Kč a návrh Obecně závazné vyhlášky č.
2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství.
p. Strnad – přednesl informace k obecně závazné vyhlášce č. 1/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství a obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se
stanoví obecní systém odpadového hospodářství
Starosta – navrhuje částku 600,- Kč – je to o 60,- Kč na občana ročně víc, což je 5,- Kč na
měsíc
Celá diskuse je zveřejněna na audiozáznamu na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Usnesení č. 140/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 11 pro ( všichni )
Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení
Usnesení č. 141/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje navýšení místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství na částku 600,- Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p. Černá,
p. Slavík, p. Zdobinský, p. Provazník, p. Verner, p. Neliba, p. Prášek ) 1 se zdržel ( p. Zelený )
Starosta nechal hlasovat o třetím návrhu usnesení
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Usnesení č. 142/2021 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se
stanoví obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 10 pro ( p. Kulíková, p. Buchta, p. Jansa, p. Černá,
p. Slavík, p. Zdobinský, p. Provazník, p. Verner, p. Neliba, p. Prášek ) 1 se zdržel ( p. Zelený )

7. DISKUSE
p. Prášek – dotazuje se na dlážděnou cestu na hřbitově – přijde mu, že se ta cesta vlní – je to
finální podoba, nebo se s tím bude ještě něco dělat ? – má ještě výhrady k nějakým spárám
p. Strnad – spáry několikrát v průběhu prací reklamovali – je na to smluvně stanovená záruka
5 let – v momentě, kdy se tam něco objeví, tak je zhotovitel v rámci reklamace povinen to
opravit

8. ZÁVĚR
V čase 20:45 ukončil starosta jednání ZaM.

Ověřovatelé zápisu :

Bc. Andrea Kulíková………………………………

Radek Provazník……………………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………

…………………………………………
Petr Jansa
starosta města
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