USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 14. 12. 2011 od 17:00 hod v MĚSTSKÉM KINĚ
ZaM po projednání s c h v á l i l o :
usn. č. 185/2011 - návrhovou komisi ve složení : Hana Franclová, Radek Lekner,
Josef Klouček.
usn. č. 186/2011 - ověřovatele zápisu ve složení : Ota Dračka, Jiří Zelený, Filip Ušák.
usn. č. 187/2011 - zapisovatelku : Andrea Hodačová
usn. č. 189/2011 - program jednání.
usn. č. 191/2011 - rozpočtové provizorium na první čtvrtletí 2012.
usn. č. 192/2011 - rozpočtové opatření č. 7.
usn. č. 197/2011 - Memorandum o spolupráci mezi obcemi na Děčínsku.
usn. č. 199/2011 - jmenování pana Dračky jako zástupce města v regionální koordinační
komisi pro cestovní ruch na Děčínsku.
usn. č. 201/2011 - výjimku ze zákazu kouření ve vestibulu městského kina pro soukromou
akci – Silvestr, pořádanou p. Michalem Krchem.
usn. č. 202/2011 - příští zasedání 25.1.2012 .Program bude doplněn o bod plán práce ZaM na
rok 2012.
usn. č. 204/2011 - povolení kouření ve vestibulu kina pro nájemce, kteří si objednali pronájem
před 2.11.2011. Jedná se pouze o jednorázové akce.
usn. č. 205/2011 - návrh usnesení z dnešního jednání.

ZaM po projednání n e s c h v á l i l o :
usn. č. 188/2011 - doplnění programu jednání o zprávu finančního výboru.
usn. č. 190/2011 - rozpočtové provizorium na první čtvrtletí 2010 krácené ve výdajích o 10%.
usn. č. 194/2011 - doplnění obou předložených vyhlášek v čl. 3 – Účinnost : vyhláška nabývá
účinnosti 1. dnem vyhlášením z důvodu nalehávého obecního zájmu.
Všechna ostatní povolení se ruší 31.3.2012.
usn. č. 195/2011 - návrh vyhlášky, kterou vytvořila pracovní skupina k vytvoření této
vyhlášky.
usn. č. 196/2011 - OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her,
jíž se povoluje umístění VHP v provozovnách : ČSA č.p. 99, Děčínská č.p.
341, náměstí Míru č.p. 10, náměstí Míru č.p. 14, Sídliště č.p. 698,
Sokolovská č.p. 110.
usn. č. 198/2011 - jmenování pana Leknera jako zástupce města v regionální koordinační
komisi pro cestovní ruch na Děčínsku.
usn. č. 200/2011 - veřejnoprávní smlouvu s obcí Velká Bukovina na provádění zápisů do
základních registrů veřejné správy.

ZaM po projednání s o u h l a s í :
usn. č. 193/2011 - s tím, aby se pan Zelený zúčastnil projednávání a hlasování v souvislosti
s OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií atd.
usn. č. 203/2011 - s projednáním návrhu o povolení kouření pro nájemce, kteří si objednali
pronájem před 2.11.2011.

…………………………………
Mgr. Dagmar Tesarčíková
Starostka města

……………………………………
Karel Vrbický
Místostarosta města

