ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí
konaného dne 22. 11. 2018 od 16:00 hodin v městském kině
Zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí bylo zahájeno v 16 hodin dosavadním
starostou města panem Filipem Ušákem. Ten, dle zákona, předal slovo nejstaršímu členovi
zastupitelstva, panu Ivanovi Nelibovi, k řízení zasedání.
Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou dne 14. 11. 2018, informace o konání
ustavujícího zasedání byla zveřejněna na úřední desce městského úřadu dne 14. 11. 2018, tj.
nejméně 7 dní před jeho konáním.
Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas, v souladu s ustanovením § 91 a § 93
zákona o obcích.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města Registračním úřadem Benešov nad
Ploučnicí předáno „Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města“ podle § 53 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

1. Složení slibu členů zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
odstavce 2, písmena a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl 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 vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji“ a
podpisem na připraveném archu (příloha č. 1)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající schůze, dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69
odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb.., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 58/2018 :
ZaM bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 a 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

2. Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu a určení
zapisovatele
Předsedající navrhl složení návrhové a volební komise: Mgr. Zdeňka Černá, p. Emil Kačer,
Bc. Andrea Kulíková.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 59/2018 :
ZaM určuje návrhovou a volební komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Černá, p. Emil Kačer, Bc.
Andrea Kulíková.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro (p. Urx, p. Kulíková, p. Jansa, p. Zelený, p.
Buchta, p. Černá, p. Neliba, p. Kořan, p. Slavík, p. Verner, p. Tojmarová, p. Provazník, p.
Prášek, p. Ušák), 1 se zdržel (p. Kačer)
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu: p. Radek Provazník, p. Martin Verner, p. Petr
Kořan.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 60/2018 :
ZaM určuje ověřovatele zápisu: p. Radek Provazník, p. Martin Verner, p. Petr Kořan.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 12 pro (p. Kačer, p. Urx, p. Kulíková, p. Jansa, p.
Zelený, p. Buchta, p. Černá, p. Neliba, p. Slavík, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Ušák), 3 se
zdrželi (p. Provazník, p. Kořan, p. Verner)
Předsedající navrhl určit zapisovatelku paní Stanislavu Feistnerovou.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 61/2018 :
ZaM určuje zapisovatelku paní Stanislavu Feistnerovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

3. Schválení programu ustavujícího zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Zároveň navrhuje o doplnění programu v bodě 8) – Určení zástupce pro
spolupráci s pořizovatelem Územního plánu.

NAVRŽENÝ PROGRAM:
1. Složení slibu členů zastupitelstva města
2. Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu

a určení 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
- určení počtu členů finančního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba členů finančního výboru
- určení počtu členů kontrolního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
8. Organizační záležitosti – Určení člena zastupitelstva města,
který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu města, tj. Úřadem územního
plánování Magistrátu města Děčín
9. Diskuse
10. Závěr
Předsedající nechal hlasovat o návrhu programu.
Usnesení č. 62/2018 :
ZaM schvaluje návrh programu:
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
- určení počtu členů finančního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba členů finančního výboru
- určení počtu členů kontrolního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru

- volba členů kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
8. Organizační záležitosti - Určení člena zastupitelstva města,
který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu města, tj. Úřadem územního
plánování Magistrátu města Děčín
9. Diskuse
10. Závěr
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

4. Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 63/2018 :
ZaM schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byly vykonávány jako
dlouhodobě uvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 64/2018 :
ZaM určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty, místostarosty a rady města veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí
schválit zastupitelstvo.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu veřejného hlasování.
Usnesení č. 65/2018 :
ZaM schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a rady města.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni
Předsedající dále upozornil, 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 vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy:
Člen zastupitelstva p. Provazník navrhl zvolit do funkce starosty p. Filipa Ušáka.
Člen zastupitelstva p. Jansa navrhl zvolit do funkce starosty p. Pavla Urxe.
Předsedající nechal hlasovat o prvním návrhu.
Usnesení č. 66/2018 :
ZaM volí starostu pana Filipa Ušáka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 7 proti (p. Kořan, p. Verner, p. Kulíková, p. Jansa, p.
Zelený, p. Buchta, p. Černá, p. Neliba), 4 pro (p. Kačer, p. Tojmarová, p. Prášek, p.
Provazník), 3 se zdrželi (p. Urx, p. Slavík, p. Ušák)
Návrh nebyl přijat!
Předsedající nechal hlasovat o druhém návrhu.
Usnesení č. 67/2018 :
ZaM volí starostu pana Pavla Urxe.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 10 pro (p. Urx, p. Kulíková, p. Jansa, p. Zelený, p.
Buchta, p. Černá, p. Neliba, p. Kořan, p. Verner, p. Slavík), 4 proti (p. Tojmarová, p. Prášek,
p. Provazník, p. Ušák), 1 se zdržel (p. Kačer)
Po zvolení starosty převzal nový starosta, pan Pavel Urx, vedení zasedání (dále veden jako
„předsedající“).
Starosta – děkuje všem, kteří je podpořili ve volbách, děkuje všem zastupitelům, kteří
podpořili jeho osobu, děkuje bývalému starostovi za jeho práci, přijímá funkci jako velkou
výzvu, ale s velkou pokorou a jako závazek, není to jednoduchá práce, slibuje, že ji bude ji
vykonávat naplno, jako vše, co doposud dělal

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 navrhla zvolit do funkce místostarosty p. Petra Jansu.

Předsedající nechal hlasovat o návrhu.
Usnesení č. 68/2018 :
ZaM volí místostarostu pana Petra Jansu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro (p. Urx, p. Kulíková, p. Jansa, p. Zelený, p.
Buchta, p. Černá, p. Neliba, p. Kořan, p. Verner, p. Slavík, p. Prášek, p. Provazník, p. Ušák, p.
Kačer), 1 se zdržela (p. Tojmarová)
Starosta – gratuluje, budou dobrý tandem a práce bude plodná a přínosná
Místostarosta – děkuje všem, co ho podpořili a také všem, co přišli k volbám a projevili zájem
o budoucnosti města
5. 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. Ušák navrhl zvolit do funkce člena rady města p. Radka Provazníka.
Člen zastupitelstva p. Slavík navrhl zvolit do funkce člena rady města Mgr. Zdeňku Černou.
Člen zastupitelstva p. Slavík navrhl zvolit do funkce člena rady města Bc. Andreu Kulíkovou.
Člen zastupitelstva p. Slavík navrhl zvolit do funkce člena rady města p. Petra Kořana.
Předsedající nechal hlasovat o prvním návrhu.
Usnesení č. 69/2018 :
ZaM volí členem Rady města pana Radka Provazníka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 5 pro (p. Tojmarová, p. Prášek, p. Provazník, p. Ušák,
p. Kačer), 10 se zdrželi (p. Urx, p. Kulíková, p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Kořan, p. Verner, p. Slavík)
Návrh nebyl přijat!
Předsedající nechal hlasovat o druhém návrhu.
Usnesení č. 70/2018 :
ZaM volí členkou Rady města Mgr. Zdeňku Černou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 9 pro (p. Urx, p. Kulíková, p. Jansa, p. Zelený, p.
Buchta, p. Neliba, p. Kořan, p. Verner, p. Slavík), 4 proti (p. Prášek, p. Provazník, p. Ušák, p.
Tojmarová), 2 se zdrželi (p. Černá, p. Kačer)
Předsedající nechal hlasovat o třetím návrhu.
Usnesení č. 71/2018 :
ZaM volí členkou Rady města Bc. Andreu Kulíkovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 10 pro (p. Urx, p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p.
Černá, p. Neliba, p. Kořan, p. Verner, p. Slavík, p. Provazník), 2 proti (p. Tojmarová, p.
Prášek), 3 se zdrželi (p. Kulíková, p. Kačer, p. Ušák))

Předsedající nechal hlasovat o čtvrtém návrhu.
Usnesení č. 72/2018 :
ZaM volí členem Rady města pana Petra Kořana.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 9 pro (p. Urx, p. Kulíková, p. Jansa, p. Zelený, p.
Buchta, p. Černá, p. Neliba, p. Verner, p. Slavík), 3 proti (p. Tojmarová, p. Provazník, p.
Ušák), 3 se zdrželi (p. Prášek, p. Kačer, p. Kořan)

6. 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 mělo pětičlenný finanční i pětičlenný kontrolní výbor.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 73/2018 :
ZaM zřizuje v souladu s §117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů pětičlenný finanční výbor a pětičlenný kontrolní výbor.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
Navrhování kandidátů do finančního a kontrolního výboru.

Finanční výbor
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva p. Černá navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru města p.
Vernera.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 74/2018 :
ZaM volí předsedu finančního výboru pana Martina Vernera.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:11 pro (p. Urx, p. Kulíková, p. Jansa, p. Zelený, p.
Buchta, p. Černá, p. Neliba, p. Slavík, p.Tojmarová, p. Provazník, p. Kořan), 1 proti (p.
Prášek), 3 se zdrželi (p. Verner, p. Kačer, p. Ušák)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva p. Černá navrhla zvolit do funkce člena finančního výboru Bc. Andreu
Kulíkovou.
Člen zastupitelstva p. Černá navrhla zvolit do funkce člena finančního výboru p. Jiřího
Zeleného.
Člen zastupitelstva p. Černá navrhla zvolit do funkce člena finančního výboru p. Radka
Provazníka.
Člen zastupitelstva p. Černá navrhla zvolit do funkce člena finančního výboru p. Vratislava
Zívala.
Předsedající nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení.
Usnesení č. 75/2018 :
ZaM volí členkou finančního výboru Bc. Andreu Kulíkovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 11 pro (p. Urx, p. Jansa, p. Zelený, p. Buchta, p.
Černá, p. Neliba, p. Slavík, p. Provazník, p. Kořan, p. Verner, p. Kačer), 4 se zdrželi
(p.Tojmarová, p. Kulíková, p. Prášek, p. Ušák)
Předsedající nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení.
Usnesení č. 76/2018 :
ZaM volí členem finančního výboru pana Jiřího Zeleného.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 11 pro (p. Urx, p. Jansa, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Slavík, p. Provazník, p. Kořan, p. Verner, p. Kulíková, p. Kačer), 4 se zdrželi
(p.Zelený, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Ušák)
Předsedající nechal hlasovat o třetím návrhu usnesení.
Usnesení č. 77/2018 :
ZaM volí členem finančního výboru pana Radka Provazníka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro (p. Urx, p. Kulíková, p. Jansa, p. Zelený, p.
Buchta, p. Černá, p. Neliba, p. Slavík, p.Tojmarová, p. Kořan, p. Prášek, p. Verner, p. Kačer,
p. Ušák), 1 se zdržel (p. Provazník)
Předsedající nechal hlasovat o čtvrtém návrhu usnesení.
Usnesení č. 78/2018 :
ZaM volí členem finančního výboru pana Vratislava Zívala.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 11 pro (p. Urx, p. Kulíková, p. Jansa, p. Zelený, p.
Buchta, p. Černá, p. Neliba, p. Slavík, p.Kačer, p. Kořan, p. Provazník), 2 proti (p. Prášek, p.
Ušák), 2 se zdrželi (p. Tojmarová, p. Kačer)

Kontrolní výbor
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
p. Ušák – respektuje výsledek povolebních vyjednávání, ale doufá, že vítězná strana dostane
alespoň kontrolní pozici v zastupitelstvu a tak navrhuje pana Práška
Člen zastupitelstva p. Ušák navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru města Bc.
Radka Práška.

Člen zastupitelstva p. Černá navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru města p.
Františka Buchtu
Předsedající nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení.
Usnesení č. 79/2018 :
ZaM volí předsedu kontrolního výboru Bc. Radka Práška.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 5 pro (p. Provazník, p. Kačer, p.Tojmarová, p. Prášek,
p. Ušák), 8 proti (p. Urx, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p. Kulíková, p. Neliba, p. Kořan, p.
Verner), 2 se zdrželi (p. Jansa p. Slavík)
Návrh nebyl přijat!
Předsedající nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení.
Usnesení č. 80/2018 :
ZaM volí předsedu kontrolního výboru pana Františka Buchtu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 9 pro (p. Urx, p. Jansa, p. Černá, p. Neliba, p. Slavík,
p. Kořan, p. Verner, p. Kulíková, p.Zelený), 2 proti (p. Tojmarová, p. Ušák), 4 se zdrželi (p.
Provazník, p. Prášek, p. Kačer, p. Buchta)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva p. Ušák navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru Bc. Radka
Práška.
Člen zastupitelstva p. Černá navrhla zvolit do funkce člena kontrolního výboru p. Ivana
Nelibu.
Člen zastupitelstva p. Černá navrhla zvolit do funkce člena kontrolního výboru MUDr. Jiřího
Slavíka.
Člen zastupitelstva p. Černá navrhla zvolit do funkce člena kontrolního výboru p. Milana
Kosmatu.
Člen zastupitelstva p. Černá navrhla zvolit do funkce člena kontrolního výboru p. Miloslava
Kougla.
Předsedající nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení.
Usnesení č. 81/2018 :
ZaM volí členem kontrolního výboru Bc. Radka Práška.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 5 pro (p. Provazník, p. Kačer, p.Tojmarová, p. Prášek,
p. Ušák), 8 proti (p. Urx, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p. Kulíková, p. Neliba, p. Kořan, p.
Verner), 2 se zdrželi (p. Jansa, p. Slavík)
Návrh nebyl přijat!
Předsedající nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení.
Usnesení č. 82/2018 :
ZaM volí členem kontrolního výboru pana Ivana Nelibu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 12 pro (p. Kačer, p. Prášek, p. Ušák, p. Urx, p.
Zelený, p. Buchta, p. Černá, p. Kulíková, p. Kořan, p. Verner, p. Jansa, p. Slavík), 3 se zdrželi
(p.Tojmarová, p. Neliba, p. Provazník)

Předsedající nechal hlasovat o třetím návrhu usnesení.
Usnesení č. 83/2018 :
ZaM volí členem kontrolního výboru MUDr. Jiřího Slavíka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro (p. Kačer, Jansa, p.Tojmarová, p. Prášek, p.
Ušák, p. Urx, p. Zelený, p. Buchta, p. Černá, p. Kulíková, p. Neliba, p. Kořan, p. Verner), 2 se
zdrželi (p. Provazník, p. Slavík)
Předsedající nechal hlasovat o čtvrtém návrhu usnesení.
Usnesení č. 84/2018 :
ZaM volí členem kontrolního výboru pana Milana Kosmatu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 12 pro (p. Prášek, p. Ušák, p. Urx, p. Zelený, p.
Buchta, p. Černá, p. Kulíková, p. Neliba, p. Kořan, p. Verner, p. Jansa p. Slavík), 3 se zdrželi
(p.Tojmarová, p. Provazník, p. Kačer)
Předsedající nechal hlasovat o pátém návrhu usnesení.
Usnesení č. 85/2018 :
ZaM volí členem kontrolního výboru pana Miloslava Kougla.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 10 pro (p. Jansa p. Slavík, p. Urx, p. Zelený, p.
Buchta, p. Černá, p. Kulíková, p. Neliba, p. Kořan, p. Verner), 5 se zdrželi (p. Provazník, p.
Kačer, p.Tojmarová, p. Prášek, p. Ušák)

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována měsíční
odměna takto:
Výše odměny:
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

6 758 Kč,
3 379 Kč,
2 816 Kč,
1 690 Kč.

Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 86/2018 :
ZaM stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
člen rady 6 758 Kč, předseda výboru nebo komise 3 379 Kč, člen výboru nebo komise 2 816
Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 690 Kč.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
Způsob výplaty odměny při souběhu odměn:
U souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva náleží odměna jen za
funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce. Odměna bude
poskytována od 22 11. 2018. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena
zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích

změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
Návrh na usnesení:
ZaM stanovilo, že u souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva náleží
odměna jen za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 87/2018 :
ZaM stanovuje, že u souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva náleží
odměna jen za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)
Návrh na usnesení:
ZaM stanovilo, že odměna bude poskytována od 22 11. 2018. V případě nástupu náhradníka
na uvolněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení
slibu.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 88/2018 :
ZaM stanovuje, že odměna bude poskytována od 22 11. 2018. V případě nástupu náhradníka
na uvolněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení
slibu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

8. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Určení člena zastupitelstva města, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního
plánu města, tj. Úřadem územního plánování Magistrátu města Děčín
Úkoly určeného zastupitele pro plnění ustanovení stavebního zákon v průběhu pořizování
územně plánovací dokumentace dosud plnil p. Filip Ušák.
Člen zastupitelstva p. Kulíková navrhla zvolit pana Pavla Urxe.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 89/2018 :
ZaM určuje člena Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí starostu Pavla Urxe, 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: 13 pro (p. Jansa p. Slavík, p. Urx, p. Zelený, p.
Buchta, p. Černá, p. Kulíková, p. Neliba, p. Kořan, p. Verner, p. Kačer, p. Prášek, p. Ušák), 2
se zdrželi (p.Tojmarová, p. Provazník)

9. DISKUSE
Pověření oddávajících ZaM města Benešova nad Ploučnicí
Člen zastupitelstva p. Ušák navrhl zvolit všechny členy zastupitelstva.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. 90/2018 :
ZaM určuje oddávajícími členy zastupitelstva: Bc. Andrea Kulíková, p. Filip Ušák, Mgr.
Jakub Zelený, p. František Buchta, Mgr. Zdeňka Černá, p. Ivan Neliba, p. Petr Kořan, MUDr.
Jiří Slavík, p. Martin Verner, Mgr. Petra Tojmarová, p. Radek Provazník, Bc. Radek Prášek,
p. Emil Kačer.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 15 pro (všichni)

10. ZÁVĚR
p. Ušák – gratuluje starostovi a všem zvoleným funkcionářům z řad zastupitelů, nerozumí však
tomu, že opozice, vítězná strana ve volbách, nedostala ani symbolické zastoupení na pozicích
členů kontrolního výboru, nikdy se s tím nikde nesetkal
Starosta – doplňuje, že on se s tím setkal v minulém vedení zastupitelstva, kdy kontrolní výbor
byl zvolený ve stejném duchu jeho Koalicí při ustavujícím zasedání
p. Ušák – bylo to z důvodu, že nikdo nikoho nenavrhl, je rozdíl, když někdo někde chce být a
nebo nechce být, nemohli nikoho zvolit, protože se o to ani neucházeli
Starosta – nyní do funkce kontrolního výboru navrhli pana Provazníka, ten to odmítl, nikoli
pana Práška, ten prostě neprošel, pana Provazníka se ptali, jestli chce být předseda
kontrolního výboru
p. Provazník – nabídku dostal, ale nepřijal, myslí si, že z pozice vítěze voleb by měli mít jedno
místo v Radě města, s touto nabídkou za ním nepřišli, i když si o to veřejně řekl na pracovním
zasedání týden po volbách, neřekli mu důvod, proč by nemohl být členem Rady města, proto
nabídku předsedy kontrolního výboru s díky odmítl
V čase 16:50 ukončil starosta Pavel Urx ustavující zasedání ZaM.
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2018-3/22-11-2018

Ověřovatelé zápisu:

Radek Provazník…………………………………………
Martin Verner…………………………………………….
Petr Kořan……………………………………………….

Zapisovatelka :

Stanislava Feistnerová …………………………………..

…………………………………………
Pavel Urx
starosta města

