ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 12. 6. 2019 od 17:00 hodin v městském kině

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Petr Kořan
Za MěÚ : Bc. Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Ing. Hana Karlíčková – ved. odb. VŽP, pan
Zdeněk Přivřel, BBA – tajemník MěÚ, Pavla Gerhardová – zapisovatelka, Jan Svatoš – velitel
MěP, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS, Bc. Blanka Vyhnálková, DiS – pověřena
vedením odb. SM, Ing. Irena Zárubová – ved. SÚ

Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2019-3/12-6-2019

Starosta představil přítomným program dnešního jednání:
Navržený program:
1. Zahájení, návrhová komise
2. Kontrola usnesení z minulých jednání ZaM
3. Záležitosti odboru FP
4. Organizační záležitosti
5. Diskuse
6. Závěr
p. Prášek – navrhuje změnu programu – zařadil by bod Volba radního/radní jako bod č. 2
Starosta nechal hlasovat o návrhu p. Práška
Znění návrhu : Zařazení bodu Volba radního/radní jako bod č. 2 dnešního programu
jednání.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 5 pro ( p. Tojmarová, p. Kačer, p. Prášek, p.
Provazník, p. Ušák ) 7 proti ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p. Neliba, p. Verner, p.
Slavík ) 2 se zdrželi ( p. Jansa, p. Zelený )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starosta nechal hlasovat o původně navrženém programu.

Usnesení č. 36/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Verner, p. Slavík, p. Jansa, p. Zelený ) 3 proti ( p. Kačer, p. Prášek, p. Ušák ) 2 se
zdrželi ( p. Tojmarová, p. Provazník )

1. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Zasedání zahájil a řídil starosta města pan Pavel Urx. Zasedání bylo řádně svoláno a
informace o jeho konání visela rovněž na úřední desce, vývěsních plochách, na webu a
v Benešovských novinách. Zasedání se bude řídit dle platného jednacího řádu a navrženým
programem.
Starosta přivítal přítomné a nechal hlasovat o složení návrhové komise a programu.
Starosta určil zapisovatelkou jednání paní Pavlu Gerhardovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Patra Jansu a pana Františka Buchtu.
p. Ušák – má technickou poznámku, upozorňoval už 2 zastupitelstva zpátky – pojďme dávat
vždycky někoho od nás jako ověřovatele – dovolil by si navrhnout jako třetího ověřovatele p.
Tojmarovou
Starosta nechal hlasovat o návrhu s doplněním od p. Ušáka
Usnesení č. 37/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Petra Jansu, pana
Františka Buchtu a Mgr. Petru Tojmarovou.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p.
Neliba, p. Verner, p. Slavík, p. Jansa, p. Zelený, p. Prášek, p. Ušák, p. Tojmarová, p.
Provazník ) 1 nehlasoval/nebyl přítomen ( p. Kačer )
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: Bc. Radek Prášek, Mgr. Zdeňka Černá,
Filip Ušák.
Usnesení č. 38/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení: Bc. Radek
Prášek, Mgr. Zdeňka Černá, Filip Ušák.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

2. KONTROLA USNESENÍ

Ke kontrole nejsou žádná ukládající usnesení.
p. Ušák – chtěl se zeptat, na 3 věci – v několika usneseních RaM i z porad vedení se dočetl, že
se připravuje aktualizace zřizovací listiny SLM pro červnové jednání ZaM, za druhé zpráva
KV týkající se SLM, který byla v dubnu řečena a třetí souvisí se zprávou o hospodaření –
postrádá zprávu FV – chtěl by, aby to tu zaznělo, z jakého důvody, tyto 3 matriály tady nejsou
p. Buchta – kontrola KV probíhá, ještě byly nějaké materiály, bude ještě jedna schůzka 27.6.,
tam budou doplněny materiály a potom bude nějaký závěr, takže podají zprávu
p. Ušák – do příště do září
Starosta – co se týče veřejnosprávní kontroly, tak ta proběhla a čeká se na protokol, který
zpracovává finanční odbor – co se týče zřizovací listiny SLM, diskutovali o tom, zda-li je
potřeba doplnit – myslí, že je nad tím ještě třeba nějaká diskuse, nebyly tam srovnalosti v tom,
jestli některé služby, které provádí, spadají do režimu vedlejší činnosti nebo hlavní činnosti –
je to opravdu předběžné, takže považovali za předčasné, aby předkládali aktualizaci zřizovací
listiny do tohoto zastupitelstva
p. Ušák – p. Kořan rezignoval na členství v RaM, dnes tu není, s tím, že tedy není zpráva KV,
není ani zřizovací listina, možná by se zeptal p. Neliby, co si o tom myslí ?
Starosta – nechyl by toto do diskuse, nebo až budeme probírat téma doplnění člena RaM
p. Prášek – v minulém volebním období bylo zvykem, že zprávy FV i KV byly pevně zařazeny
do programu jednání ZaM – po nástupu (nového vedení) tento bod byl zařazen ledabyle s tím,
že tyto záležitosti budou vyřizovány podle předchozích zvyklostí – jedná se o to, že kromě
úkolu, který KV měl, by měl podávat zprávy i průběžně, stejně, jako tomu bylo v minulých
letech – zpráva KV byla předkládána na prosincovém jednání ZaM a na červnovém, čili 2x do
roka a stejně tak 2x do roka byla předkládána zpráva FV – dnes, v tento den nám už chybí
druhá zpráva KV o kontrole a zprávy FV jsme se také ještě nedočkali – co s tím ?
Starosta – požádáme předsedy KV a FV, aby zařadily ty zprávy
p. Ušák – dotaz na p. Vernera – proč není zpráva FV k té finanční záležitosti ?
p. Verner – podklady dostali, jako všichni před týdnem, proto se nestihli sejít, to zaprvé –
zadruhé, aby si upřesnili, FV spadá pod vedení ZaM, tzn. že pokud od FV něco chtějí, tak je
potřeba říct, ne se jen ptát, kdy a proč jsme to nedali – ještě pořádně nic po FV nechtěli
p. Provazník – byl a je současně členem FV a myslí si, že by se měli pravidelně scházet před
každým ZaM, myslí, že v těch materiálech věci mají, které jsou jako bod k projednání na FV –
byl i semináře ohledně věcí finančních a musí říct, že za předsednictví p. Kulíkové se scházeli
pravidelně před každým ZaM, tudíž byla před každým ZaM v materiálech zpráva – takovéto,
že by měli FV požádat, myslí, že není správné
p. Verner – neříká, že je to správně ale takhle to je – na druhou stranu, dobře, pojďme se
dohodnout, že až přijdou materiály, tak svoláme (doufejme, že v tom týdnu jsme schopni si
všechno nastudovat a sejít se, protože každý má práci) – můžeme to takto zkusit to udělat,
proč ne – jsme tu dva z FV, OK, tak se takto dohodneme, není to problém a vždy tu zprávu na
ZaM připravíme
p. Ušák – fascinuje ho termín ,,vy jste po nás nic nechtěli“ – chtějí, aby dělali svoji práci, tak
jak mají – tzn. zásadní body, typu schvalování ať už rozpočtu, nebo provizoria nebo výsledku
hospodaření – mají se k tomu vyjádřit – proto ten zákon byl vymyšlený jako součást – i KV a

FV – jsou to kontrolní a iniciativní orgány, které patří pod ZaM, ne pod vedení města – chce
to zpřesnit – věří, že od příště už to bude všechno v pořádku
Starosta – dohodneme se, že na každé další zasedání ZaM bude připravena (byť krátká)
zpráva FV i KV bez ohledu na ukládající úkoly

3. ZÁLEŽITOSTI ODBORU FP

3.1. Projednání závěrečného účtu města za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2018
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení závěrečný účet
města za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Důvodová zpráva:
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů ukládá zastupitelstvu města (§ 17 (7)) povinnost projednání závěrečného účtu včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření.
p. Sluková – přednesla informace týkající se projednání závěrečného účtu města za rok 2018
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 39/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje závěrečný účet města Benešova nad
Ploučnicí a v souladu s ustanovením §17, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění a
souhlasí s celoročním hospodařením roku 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

3.2. Účetní závěrka 2018
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení účetní závěrku za
rok 2018, a to výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu. Součástí je inventurní soupis majetku.
Důvodová zpráva:
Na základě Vyhlášky o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek schvaluje zastupitelstvo města účetní závěrku za příslušný rok.

p. Sluková – přednesla informace týkající se účetní závěrky 2018
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 40/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje účetní závěrku za rok 2018, a to výkaz zisku a ztráty,
rozvahu a přílohu, včetně inventurního soupisu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

3.3. Rozbor hospodaření 1. čtvrtletí 2019
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení rozbor hospodaření
za 1. čtvrtletí 2019.
Důvodová zpráva:
Rozbor hospodaření podává informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů z hlediska třídění dle
rozpočtové skladby za dané období (1. čtvrtletí 2019).
p. Sluková – přednesla informace týkající se rozboru hospodaření 1. čtvrtletí 2019
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 41/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2019.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

4. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
4.1. Projednání Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ovesná
Stanovisko odboru:
Státní pozemkový úřad zpracoval Plán společných zařízení pozemkových úprav
v katastrálním území Ovesná a žádá o jeho zařazení a projednání na veřejném zasedání
zastupitelstva města.
Důvodová zpráva:
Společnými zařízeními jsou:
a) opatření ke zpřístupnění pozemků (polní, lesní cesty, mostky, propustky, brody apod.)

b) protierozní opatření (meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy,
zatravnění, zalesnění apod.)
c) vodohospodářská opatření k neškodnému odvedení povrchových vod (nádrže, rybníky,
úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, poldry apod.)
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability (doplnění či
odstranění zeleně, terénní úpravy apod.)
Pozemkový úřad zrevidoval tato zařízení v Ovesné a navrhl rekonstrukci u 3 cest
v předpokládané hodnotě 7,85 mil. Kč, jednoho zasakovacího příkopu v předpokládané
hodnotě 120 tis. a výsadbu dřevin pod hrázkou zasakovacího příkopu v předpokládané
hodnotě 72 tis. Kč. Realizaci lze očekávat za několik let a náklady budou hrazeny ze státního
rozpočtu nebo z dotací EU v plné výši. Plán byl průběžně projednáván na jednáních s majiteli
dotčených pozemků.
Zasedání ZaM se zúčastní zástupkyně Státního pozemkového úřadu, pobočky Děčín p.
Homolová.
Starosta přivítal zástupkyni Státního pozemkového úřadu p. Homolovou a požádal jí o
přednesení informací k tomuto bodu
p. Homolová – přednesla informace týkající se projednání Plánu společných zařízení
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ovesná
Místostarosta – cesty budou sloužit zemědělcům, ale chtěl by upozornit, že tam máme městské
lesy, ve kterých hospodaříme a také je budeme potřebovat využívat
p. Homolová – s tím se samozřejmě počítá – primárně to navrhují pro zemědělské účely,
nemohou říct, že je to cyklotrasa, stejně tak nemohou říct, že to slouží turistům – musí říct, že
je to pro zemědělské účely, protože to navrhují pro zemědělské účely primárně – to jestli si to
pak město doplní o nějakou naučnou stezku nebo něco, to už je mimo SPÚ
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 42/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje Plán společných zařízení komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Ovesná.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

4.2. Zpráva o průběhu rekonstrukce WC a provozovny v přízemí MěÚ
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM zprávu o průběhu rekonstrukce veřejných toalet a provozovny
v přízemí MěÚ.
Důvodová zpráva:
Město Benešov nad Ploučnicí vypsalo VŘ na zakázku dne 4. prosince 2017. Dne 18. ledna
2018 zasedala výběrová komise, která podle zadávacích podmínek určila jako nejvhodnější

nabídku uchazeče Miloslav Hantych, za cenu 1.505.777,- Kč vč. DPH, o kterém Rada Města
usnesením č. 79/18 jako o nejvhodnějším uchazeči rozhodla.
Město požádalo o dotaci Krajský úřad a obdrželo 200.000,- Kč. Současně požádalo o dotaci
MMR ČR, kde bylo možné získat cca 350.000,- Kč. Tuto dotaci neobdrželo, neboť nebylo
možné splnit termín čerpání finančních prostředků, protože stavební práce bylo nutné
pozastavit. Kvůli této žádost o dotaci jsme akci a hlavně rozpočet rozdělili na 2 etapy – WC a
INFO – dodatek č. 1 ke SoD.
V květnu 2018 bylo předáno staveniště a byly zahájeny práce na reko veřejných WC a
vybudování infocentra. Projekt počítal s rekonstrukcí WC a informačním centrem, kdy oboje
by provozovalo město.
V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že projektant dostatečně nezapracoval do projektu
úpravu stávajícího rozvodu topení do vyšších pater, které bylo vedeno pod stávajícími
klenbami, přemístění klimatizačních jednotek (pro obřadní síň a pro ČS) a dále vodovodní
přípojku. Zároveň bylo vedením města rozhodnuto o změně infocentra na pekárnu s kavárnou
a infocentrem. Všechny tyto změny si vyžádaly zastavení prací a zadání zpracování dodatečné
projektové dokumentace na úpravu rozvodu topení, vodovodní přípojku, samostatnou větev
VZT do pekárny. Dále bylo na základě informací p. Vyhnálkové o častém ucpávání ležaté
kanalizace v prostoru WC rozhodnuto o jejím přeložení. Byl vypracován rozpočet na
vícepráce a méněpráce. Probíhalo poměrně dlouhodobé jednání s ČS o přemístění jejich
klimatizační jednotky a muselo být zadáno a realizováno přemístění naší klimatizační
jednotky.
Náklady byly v říjnu 2018 dodatkem č. 2 navýšeny na 1 819 954,92 Kč včetně DPH –
vícepráce na topení, vodovodní přípojce, kanalizaci, VZT atd. – navýšení o 314 177,92 Kč.
V lednu 2019 byly stavební práce obnoveny. Se souhlasem investora byly provedeny
následující vícepráce – větší množství odstraněných a nanesených omítek, větší rozsah
bouracích prací, nové podlahy včetně KARI sítí (v důsledku výměny ležaté kanalizace),
přepážky na WC (chyběly v rozpočtu), jeden výkladec (chyběl v rozpočtu), výkladce byly nad
rámec zadání objednány v dubovém dřevě (vyšší cena), výměna venkovní části kanalizace
(zemní práce, šachta, přívod pro pítko), SDK konstrukce na zakrytí rozvodů topení atd.
Zastupitelstvo Města Benešov nad Ploučnicí schválilo dne 6. 2. 2019 Rozpočet města na rok
2019, jehož součástí byly i kapitálové výdaje na záměr města „Stavební úpravy a změna
využití části objektu Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí na informační centrum a
veřejné WC“ ve výši 2 000 000,- Kč.
V únoru 2019 rozhodlo vedení města o oddělení WC a provozovny z hlediska přívodu
elektřiny – samostatné rozvaděče, vody - vodoměry, topného okruhu, ohřevu TUV –
samostatné bojlery. Dále vstoupilo v jednání o umístění lékárny namísto pekárny. Všechny
tyto změny si vyžádaly zadání zpracování další dodatečné projektové dokumentace – změna
dispozice pro lékárnu, jednání s KHS a SÚKLem, nový projekt stavební části, nový projekt
VZT, nový projekt elektro včetně výpočtu osvětlení. Situace se zkomplikovala i po zjištění, že
rozměry místností v původním projektu neodpovídají skutečnosti a hlavně požadavkům na
plochy jednotlivých místností v lékárně. Bylo nutné vyvolat další jednání s KHS a SÚKLem a
najít řešení. Řešením je posunutí prosklené příčky.
Na jednání dne 25. února 2019 zhotovitel předložil cenovou nabídku na rozdělení okruhů
TUV, přesunutí stávajících rozvodů topení, přepojení stoupaček topení, rozdělení okruhů

topení. Vedení města souhlasilo s cenovou nabídkou na tyto práce ve výši 308 tis. včetně
DPH. Dále vzalo na vědomí přehled dalších víceprací prováděných zhotovitelem, zatím bez
přesné ceny.
Dne 4. dubna 2019 předložil zhotovitel odhad nákladů za veškeré dohodnuté vícepráce a do
ZaM byla předložena žádost o navýšení finančních prostředků určených na tuto akci.
Dne 10. 4. 2019 schválilo ZaM navýšení navrhnuté odborem VŽP ve výši 580 000,- Kč.
V současné době jsou práce na veřejných záchodcích dokončeny a tato část stavby je
zkolaudována.
Ve vedlejších prostorách provozovny byly provedeny bourací práce, zazdívky, část nových
omítek, přeložen rozvod topení, dokončena kanalizace a připraven rozvod elektřiny dle
nového projektu. Obdrželi jsme již projekt na novou vzduchotechniku. Nyní čekáme na
zpracování nového rozpočtu dle skutečnosti.
Náklady dle smlouvy včetně dodatků
SoD

Dodatek č.1

Dodatek č. 2
WC – 871 tis.

Provozovna – 949
Rozdělení na etapy tis. Kč
Celkem bez
DPH

1 244 444,44

1 244 464,30

1 504 094,98

Celkem

1 505 777,00

1 505 801,80

1 819 954,92

Po obdržení nového rozpočtu bude se zhotovitelem uzavřen další dodatek ke smlouvě na výše
uvedené vícepráce.
Celkem je na akci určeno 2 580 tis. Kč.
Celá diskuse je zveřejněna na audiozáznamu na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 43/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce WC a
provozovny v přízemí MěÚ.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

4.3. Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2018

Stanovisko odboru:
Předkládáme zastupitelstvu města Benešova nad Ploučnicí návrh závěrečného účtu SOB za
rok 2018. Součástí ZÚ je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2018
KÚÚK.
Důvodová zpráva:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., §17.
Místostarosta – přednesl informace týkající se návrhu závěrečného účtu SOB za rok 2018
p. Ušák – dotaz, zda by bylo možné na posledním ZaM letos přednést zprávu o činnosti SOB
v letošním roce ?
Místostarosta – určitě, to není problém
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 44/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh závěrečného účtu SOB za rok 2018 a souhlasí
s celoročním hospodařením svazku a to bez výhrad.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

4.4. Zájem o realizaci projektu výstavby obchodního centra v Benešově nad Ploučnicí
Zastupitelé mají v materiálech – viz příloha – pouze informativní materiál
p. Ušák – přednesl návrh na usnesení
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 45/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí ukládá Radě města připravit pro jednání zastupitelstva města,
které se bude konat 11. 9. 2019, veškeré podkladové materiály pro rozhodnutí zastupitelstva o
dalším postupu města ve věci stavby supermarketu a obchodní zóny v prostoru Nádražní
ulice.
a) Návrh na vyhlášení obecního referenda pro jednání zastupitelstva včetně všech zákonných
náležitostí a variant formulace otázky.
b) Pozvat zástupce potenciálního investora na jednání zastupitelstva.
c) Zpracovat znalecký posudek na ohodnocení předmětných pozemků v Nádražní ulici.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 13 pro ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Kačer, p.
Neliba, p. Verner, p. Slavík, p. Jansa, p. Zelený, p. Prášek, p. Ušák, p. Tojmarová, p.
Provazník ) 1 se zdržela ( p. Černá )

4.5. Materiál ze ZaM 10.4.2019 – Dohoda o převodu pozemků p.č. 661/3 a p.č. 657/4 v k.ú.
Ovesná, zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví
4.6. Materiál ze ZaM 10.4.2019 – Prodej ideální poloviny pozemků p.č. 661/6 (TTP) a p.č.
661/8 (TTP) v k.ú. Ovesná
Starosta – jsou to pozemky, které máme napůl s manželi Klempovými – proběhlo jednání a
došlo k dohodě, že zůstaneme v tom stavu, jaký je v současné době – manželé Klempovi nám
pozemky prodat nechtějí – navrhovali jsme jim variantu, že bychom pozemky odkoupili –
nechtějí – takže tyto body odkládáme, je zbytečné je projednávat
4.7. Volba člena RaM Benešov nad Ploučnicí
Starosta – obdržel včera rezignaci p. Kořana na post člena RaM – je třeba dovolit
zbývajícího člena do pětičlenné RaM
p. Prášek – je škoda, že tady p. Kořan není, že se ho nemůžeme v tuhle chvíli zeptat na důvody
jeho rezignace – v každém případě by si měli ujasnit, jestli volba bude tajná nebo veřejná –
rád by za Koalici pro Benešov navrhl jako člena RaM p. Filipa Ušáka
Starosta – co se týče důvodů rezignace p. Kořana, tak v dopise uvedl pracovní důvody – jsou
to jeho důvody, myslí, že není třeba o tomto více diskutovat – co se týče volby, tak v jednacím
řádu máme, že pokud nezvolíme jinak, tak je volba veřejná
Místostarosta – s ohledem na to, že p. Kořan byl zástupce Alternativy pro Benešov, tak
navrhuje p. Ivana Nelibu jako dalšího člena tohoto uskupení na radního města
Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu usnesení
Znění návrhu : Zvolení členem Rady města pana Filipa Ušáka.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 4 pro ( p. Tojmarová, p. Kačer, p. Prášek, p.
Provazník ) 5 proti ( p. Kulíková, p. Urx, p. Buchta, p. Černá, p. Zelený ) 5 se zdrželo ( p.
Jansa, p. Neliba, p. Slavík, p. Verner, p. Ušák )
NÁVRH NEBYL PŘIJAT !
Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu usnesení
Usnesení č. 46/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí volí členem Rady města pana Ivana Nelibu.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 9 pro ( p. Buchta, p. Kulíková, p. Urx, p. Jansa, p.
Zelený, p. Slavík, p. Černá, p. Neliba, p. Verner ) 5 se zdrželo ( p. Tojmarová, p. Prášek, p.
Provazník, p. Kačer, p. Ušák )

Starosta informuje ohledně přeložky I/13 a II/262

5. DISKUSE
p. Ušák – má práci pro KV, na druhé pololetí letošního roku, přednesl návrh na usnesení –
jde o to, jak v souladu s jeho žádostí podle § 106 mu byly poskytnuty některé informace
týkající se dokumentů a podkladových materiálů RaM atd. – objevil nestandardnosti v tomto
materiálu a chtěl by, aby to KV posoudil – protože se domnívá, že byla porušena ať už
směrnice č. 8/2016 týkající se zadávání veřejných zakázek, tak některé další procedurální
náležitosti, kdy byl člen té komise, zapisovatelka ve střetu zájmů (nebylo uvedeno) a pozdější
machinace s těmi dokumenty – byly poměrně nestandardní, byl by rád, kdyby to bylo KV,
možná ve spolupráci s právním zástupcem města prověřeno
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 47/2019 :
ZaM Benešov nad Ploučnicí ukládá Kontrolnímu výboru prověřit okolnosti týkající se
zadání zakázky Rekonstrukce střechy tělocvičny budovy NOVA ZŠ a MŠ Benešov nad
Ploučnicí. Termín: prosincové jednání ZaM.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení : 14 pro ( všichni )

V čase 18:07 se p. Ušák omluvil ze zbytku jednání.
p. Provazník – přednáší požadavek občanů – lidé v Žižkově (Alšově) ul. by si přáli, aby byla
znovu obnovena lávka, která vedla přes Bystrou
Starosta – o lávce také diskutovali a došli ke stejnému názoru, že by lávku také rádi –
podporuje to vedení města
p. Kačer – má dotaz, zda by na cyklostezce nešla udělat nějaká opatření, co se týče
odvodnění, drenáže – jestli by to šlo vysypat a popř. udělat výkop – a druhá věc – vyústění
,,cyklostezky“- slepý úhel mezi hřištěm a Benarem 02 – jestli by našli způsob řešení, jak
převést cyklisty dolu ke dvojce, myslí, že to je městský pozemek, aby se to tam prohráblo
Starosta – k cyklostezce – stará se o to KÚ, takže my do toho zasahovat zase až tak
nemůžeme, je tam nějaká udržitelnost toho projektu – oslovíme kraj – podívají se, prověří – co
se týče toho místa u dvojky, napojení cyklistů – také o tom diskutovali, probíralo se to – není
úplně šťastné to potkávání chodců a cyklistů – je otázka, co to tam bude způsobovat a kolik to
bude stát peněz
p. Tojmarová – chtěla by se zeptat na otevírací dobu koupaliště – setkali se teď s tím, že byly
vysoké teploty a koupaliště bylo zavřené – chápe, že jsou různé problémy, ale to počasí nikdy
nebude dokonalé – ty lidi to musí vědět, nemůžeme se někdy v poledne rozmyslet že
zavřeme/nezavřeme – kolem toho koupaliště chodí a už několikrát viděla, jak lidé berou za
kliku – ty návštěvníci, kteří nejsou odtud a nesledují internet, tak přijedou jako návštěvníci a
je zavřeno – to přijde takové nestandardní – jak to p. Košnar vidí ?
Starosta – souhlasí, potkali se se stejným názorem, p. Košnar se bohužel nechal unést
předpovědí bouřky, která ovlivnila rozhodnutí otevřít koupaliště – dohodli se, že od příště

bude koupaliště otevřené, i když bude počasí hlášeno nejisté, tak aby nemohlo dojít k tomu, že
někdo přijde a narazí na zavřené dveře
Celá diskuse je zveřejněna na audiozáznamu na int. stránkách města – www.benesovnpl.cz

6. ZÁVĚR
V čase 18:43 ukončil starosta jednání ZaM.
Starosta pozval všechny přítomné na Benešovský Slunovrat 2019, T-mobile olympijský běh a
Pohádkový les.

Ověřovatelé zápisu :

Petr Jansa………………………………………

František Buchta………………………………

Mgr. Petra Tojmarová…………………………

Zapisovatelka :

Pavla Gerhardová …………………………………

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

