ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného
dne 7. 3. 2018 od 16:00 hodin v Městském kulturním zařízení (kino)
Přítomni: dle prezenční listiny (14), Mgr. Jakub Zelený - dorazil později
Omluveni: p. Zdeňka Myšíková
Za MěÚ: Zdeněk Přivřel, BBA – tajemník MěÚ, Mgr. Zdeňka Čvančarová – ved. odb. HS,
Stanislava Feistnerová – zapisovatelka, Bc. Lenka Sluková – ved. odb. FaP, Ing. Hana
Karlíčková – ved. odb. VŽP, Kamila Zárubová – referentka odboru VŽP, Bc. Blanka
Vyhnálková, DiS – pov. vedením odb. SM, Ing. Pavel Košnar – ředitel SLM, p. Veronika
Podloučková – referentka SÚ, Stanislava Hrstková – jednatelka BTS
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2018-3/7-3-2018

1. Zahájení, návrhová komise
Zasedání zahájil a řídil starosta města pan Filip Ušák. Přivítal přítomné a nechal hlasovat o
složení návrhové komise a programu.
Starosta určil zapisovatelku jednání paní Stanislavu Feistnerovou.
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu: pan Radek Provazník a pan Pavel Urx.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 1/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje jako ověřovatele zápisu: pan Radek
Provazník a pan Pavel Urx.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Dračka, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p.
Urx, p. Vrbický, p. Provazník)
Starosta navrhl složení návrhové a volební komise: pan Bc Radek Prášek, pan Ota Dračka,
paní Mgr. Dagmar Tesarčíková.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení

Usnesení č. 2/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve
složení: pan Bc Radek Prášek, pan Ota Dračka, paní Mgr. Dagmar Tesarčíková.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Dračka, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p.
Urx, p. Vrbický, p. Provazník)
Starosta předložil program dnešního jednání.
Navržený program:
1) Zahájení, návrhová komise
2) Kontrola usnesení z minulého ZaM
3) Prodej, koupě majetku města
4) Finanční operace
5) Zpráva o činnosti Benešovské teplárenské spol.
6) Zpráva o činnosti MÚ a města, investice v roce 2018
7) Organizační záležitosti
8) Diskuse
9) Návrh na usnesení, závěr
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 3/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém
znění.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Dračka, p.
Tesarčíková, p. Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p.
Urx, p. Vrbický, p. Provazník)

2. Kontrola usnesení z minulého ZaM
Usnesení č. 62/2017:
ZaM ukládá kontrolnímu výboru zkontrolovat okolnosti prohraného soudního sporu z
hlediska kvality technické dokumentace, autorského dozoru a právního zastupování týkající se
silničního mostu na Sokolský vrch do konce ledna 2018. – v materiálech
2.1. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 21. 2. 2018 v 14:00 hod v budově MěÚ
města Benešov nad Ploučnicí
Přítomni za KV:

Ing. Ivo Mádle, Ing. Jiří Pucholt, Marie Růžičková, Zdenko Hrabal,

Bc. Radek Prášek
Hosté: starosta města Filip Ušák, Karel Vrbický, Miroslav Vrabec

Program jednání:
Úkol ze ZaM - usn. č. 62/2017 - zkontrolovat okolnosti prohraného soudního sporu z
hlediska kvality technické dokumentace, autorského dozoru a právního zastupování,
týkající se silničního mostu na Sokolský vrch.
Kontrolní výbor se na svém jednání zabýval kontrolou dle úkolu ze ZaM ze dne 20. 9.
2017 a proto si na svá jednání v průběhu trvání úkolu pozval i výše jmenované hosty. Pozvání
obdržela také bývalá starostka města Mgr. Dagmar Tesarčíková, která se však na navrhované
termíny jednání KV nedostavila.
Předmětem prohraného soudního sporu byla žaloba o zaplacení částky 184 743,- Kč
s příslušenstvím, tj. s úrokem z prodlení ve výši 8,5 % ročně z částky 184 743,- Kč ode dne
27. 3. 2013 do dne zaplacení smluvní pokuty ve výši 8 036,32 Kč a náhradu nákladů řízení.
Průběh výběrového řízení na zakázku: Jednání hodnotící komise a výběrové řízení
na dodavatele zakázky ve věci „Rekonstrukce mostu na místní komunikaci v ul. Sokolský
vrch v Benešově nad Ploučnicí“ s předpokládanou hodnotou zakázky 3 320 372,- Kč bez
DPH, kde základním hodnotícím kritériem byla ve 100 % nabídková cena včetně DPH,
proběhlo dne 2. 5. 2012. V zadávacím řízení bylo odborem VŽP osloveno 5 uchazečů, 7
uchazečů si převzalo zadávací dokumentaci. Pouze dva uchazeči zaslali obálky s nabídkami.
Oba uchazeči splnili požadavky zadávacího řízení a jako nejvýhodnější nabídka byla komisí
pro otevírání obálek a posouzení nabídek vybrána nabídka firmy N+N – konstrukce a
dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. s nabídkovou cenou 3 096 883, 20 Kč včetně DPH
(2 580 736,- Kč bez DPH). Druhý uchazeč podal nabídku s nabídkovou cenou 4 885 186,11
Kč včetně DPH (4 070988,43 Kč bez DPH).
Kontrolní výbor se domnívá, že v případě tak markantního rozdílu v nabídkových
cenách je nutné, aby hodnotící komise nebo příslušný odbor MěÚ provedl podrobný rozbor
rozpočtů jednotlivých uchazečů a v případě, že bude zjištěno, že v nižším rozpočtu chybí ceny
za práce závažně ohrožující bezpečné komplexní provedení stavby, je třeba soutěž zrušit a
vypsat nové výběrové řízení.
Částka 184 743,- Kč byla zápočtem z celkové ceny zakázky Rekonstrukce mostu na
místní komunikaci v ul. Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí, kdy dodavatelská firma
fakturovala částku 3 102 819,70 Kč, ale zaplaceno bylo za provedené práce na účet firmě jen
2 918 076,70 Kč a dodavatelská firma N+N, s. r. o. považovala tento zápočet za neoprávněný.

Zápočet ve výši 184 743,- Kč byl cenou za provedení přeložek energetických sítí vysokého a
nízkého napětí (VN a NN), kterou provedla firma VAMA, s.r.o.
Kontrola z hlediska kvality technické dokumentace a autorského dozoru: Kontrolní
výbor konstatuje, že z hlediska kvality technické dokumentace a autorského dozoru byla
příprava této zakázky provedena nedbale, zejména co se týče projektové dokumentace.
Projektant ve své technické zprávě k předmětné zakázce na str. 4 v bodě 5. stávající stav
uvádí, že: „Vzhledem k tomu, že k mostu neexistuje žádná archivní dokumentace (pouze
HMP), byl celý most geodeticky zaměřen a podroben důkladné prohlídce.“ KV nesouhlasí
s tvrzením, že k předmětnému mostu neexistuje žádná archivní dokumentace KV disponuje PD
ze září r. 1994 a taktéž revizní zprávou včetně fotodokumentace, která by měla jistě být i
v archivu MěÚ. V bodě 4.4 tamtéž zpráva konstatuje, že: „Inženýrskogeologický průzkum
nebyl pro rekonstrukci mostu požadován“. Pokud by se žádná archivní projektová
dokumentace k mostu na úřadě nenacházela, je s podivem, že IGP nebyl požadován.
Dle vyjádření o existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s. č.j.
0100003865 ze dne 5. 10. 2011, že se v uvedeném zájmovém území nacházejí podzemní sítě
VN a NN, mělo být podnětem k zaměření a vytyčení těchto sítí tak, aby byly zohledněny a
zapracovány do projektové dokumentace.
Bod 7.1.1 technické zprávy ukládá: před zahájením stavby budou vytyčeny IS, které
budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu rekonstrukce. Zároveň
bude ověřeno, zda se v dotčené oblasti nenacházejí nějaké dříve nezjištěné inženýrské sítě.
V bodě 5.3.6 technická zpráva informuje o existenci jak vedení VO, tak vedení ve správě
ČEZ Distribuce, a. s. Taktéž v Rozhodnutí o stavebním povolení se hovoří o povinnosti
stavebníka, tj. města Benešov nad Ploučnicí, o povinnosti splnění podmínek uvedených
v bodě 19. Rozhodnutí, týkající se vytyčení sítě před zahájením prací. Tuto povinnost
stavebník přenesl na zhotovitele ve smlouvě o dílo. V položkovém rozpočtu nabídky
zhotovitele však přeložka VN a NN chybí. Následné události potvrdily, že zapracování
předmětné podzemní sítě do PD bylo nutné a že k zaměření těchto sítí nedošlo. Soud ve svém
rozsudku následně dospěl k názoru, že přeložky VN a NN nebyly předmětem díla.
Kontrolní výbor se v průběhu svého šetření ve věci setkal s tvrzením, že společnost
VAMA s.r.o. byla objednána na základě „součinnosti dozoru stavby a dodavatele“ v průběhu
demoličních prací na předmětném mostu a v průběhu trvání výluky – přerušení provozu na
železniční trati mezi žst. Benešov n/Pl. – Františkov n/Pl. tak, aby se vše stihlo v průběhu

třídenní výluky. To je v rozporu s jiným tvrzením a skutečností, že přerušení kabelů VN a NN
provedl přímo zaměstnanec ČEZ Distribuce, a. s. poté, co došlo k poškození těchto kabelů
zhotovitelem stavby při výkopových pracích bez předchozího vytyčení (viz stavební povolení
bod 16. a 19. – povinnosti stavebníka) Tato část byla evidentně ze strany jak dodavatele, tak
stavebníka porušena. Následnou přeložku sítě provedla firma VAMA s.r.o. až v měsíci lednu.
Nepochopitelná se tedy jeví zbrklost v objednání firmy VAMA s.r.o. na přeložku sítě zástupci
města, protože nebezpečí z prodlení a z prodloužení výluky na trati SŽDC s.o. probíhající
v listopadu 2012 nehrozilo. Právě proto mohlo dojít k přeložení firmou VAMA předmětné
přeložky až v termínu 7. – 10. 1. 2013.
Kontrolní výbor se domnívá, že objednání firmy VAMA s.r.o. ze strany autorského
dozoru stavby v součinnosti s dodavatelem bylo nadbytečné a tuto případnou objednávku
měla uskutečnit pouze a jen dodavatelská firma N+N s.r.o., která realizovala předmětnou
zakázku a ve své režii.
Ve věci kvality právního zastupování v následném soudním sporu o zaplacení částky
184 743,- Kč kontrolní výbor konstatuje, že nemůže plnohodnotně posoudit, zda bylo právní
zastupování v předmětné věci dostatečně kvalitní či nikoliv. Má však za to, že předmětnou
věc v průběhu první poloviny roku 2013 doprovázely určité konflikty a nedostatečná
komunikace mezi tehdejším právním zástupcem města Benešov nad Ploučnicí, panem Mgr.
Milanem Špičkou a zaměstnanci MěÚ, odboru VŽP, panem Ing. Karlem Šohajem a panem
Miroslavem Vrabcem tak, jak to pan Mgr. Špička a Ing. Šohaj popsali ve svém stanovisku pro
jednání ZaM Benešov nad Ploučnicí dne 11. 12. 2013. Po ukončení spolupráce Mgr. Špičky a
MěÚ Benešov nad Ploučnicí ve věci právního zastupování v záležitostech Města a MěÚ
Benešov nad Ploučnicí, předmětnou věc převzal Mgr. Pavel Kras a posléze JUDr. Otakar
Pazdziora.
Krajský soud v této věci rozhodl a uložil povinnost žalovanému, tj. městu Benešov
nad Ploučnicí, zaplatit 157 769,30 Kč s úrokem z prodlení 8,05 % p. a. od 27. 7. 2013 do
zaplacení a smluvní pokutu v částce 8 036,32 Kč, to vše do tří dnů od nabytí právní moci
rozsudku. Taktéž uložil povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 64 354,63
Kč ve stejné lhůtě k rukám právního zástupce žalobce a náklady řízení státu výši 626,57 Kč
na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Drobná poznámka ke smluvní pokutě za prodlení předání díla z důvodů ležících na
straně zhotovitele. Dle výpočtu by výše této pokuty činila za 161 dní prodlení částku 249
299,15 Kč a rozdílem jednoho hlasu v zastupitelstvu byla tako pokuta zhotoviteli odpuštěna.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 4/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu KV - Úkol ze ZaM usn. č. 62/2017 - zkontrolovat okolnosti prohraného soudního sporu z hlediska kvality
technické dokumentace, autorského dozoru a právního zastupování, týkající se silničního
mostu na Sokolský vrch.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 12 pro (p. Jansa, p. Tesarčíková, p. Černá, p.
Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický, p.
Provazník), 1 se zdržel (p. Dračka)
Usnesení č. 73/2017:
ZaM ukládá vedení města pracovat na realizaci výstupů z Fóra 2017. – úkol trvá
Usnesení č. 89/2017:
valné hromadě společnosti definovat budoucí finanční koncepci společnosti na léta 2018-2020
ve smyslu rozvojových aktivit společnosti a cenové politiky společnosti ve vztahu k
odběratelům v termínu jednání zastupitelstva 12/2017. – v materiálech
Usnesení č. 99/2017:
odborům VŽP, SM, SÚ a starostovi prověření možnosti využití předmětného pozemku ke
komerčnímu využití v rámci územního plánu. – v materiálech
Usnesení č. 128/2017:
KV prověřit rekonstrukce domu čp. 17, náměstí Míru (do června 2018), zřízení mobilního
rozhlasu (do března 2018) a okolnosti podání žádosti CDM o dotační tituly na letní tábory (do
června 2018).
p. Mádle – na určený termín jednání KV se nikdo z hostů nedostavil, navrhuje panu Urxovi
náhradní termíny
p. Urx – nerozumí, proč by měl v této věci chodit na KV, on zde nefiguruje, pouze navrhl
prošetření této věci, nejvíce k tomu může říct starosta, který tuto službu objednal
Usnesení č. 130/2017:
radě města nechat vypracovat znalecký posudek objektu restaurace na koupališti včetně
venkovní terasy. Předmětem posudku bude zhodnotit výše nákladů stavebních úprav
uvedeného objektu. Termín předložení znaleckého posudku v termínu do 28. 2. 2018
k projednání na zastupitelstvu v březnu 2018.
Starosta – posudek byl zadán, věc je v běhu, na příštím zastupitelstvu by to již mohlo být
k řešení

2.2. Prověření možnosti využití pozemku p.č. 517/1 v k.ú. Františkov nad Ploučnicí ke
komerčnímu využití v rámci územního plánu – úkol dle usnesení ZaM č. 99/2017
Stanovisko odboru:
Na základě usnesení ZaM č. 99/2017 jsme požádali pořizovatele Územního plánu Františkova
nad Ploučnicí o vyjádření. Jeho stanovisko je následující:
Pozemek p.p.č. 517/1 v k.ú. Františkov nad Ploučnicí je dle Územního plánu Františkov nad
Ploučnicí stávající plochou ochranné a izolační zeleně. V současné době lze v této ploše
umístit zeleň (pouze biologické druhy , které jsou v oblasti obvyklé), připustit lze technickou
a dopravní infrastrukturu.
Pouze změnou Územního plánu Františkov nad Ploučnicí lze změnit funkční využití plochy.
Domnívám se, že vymezení plochy bydlení na výše uvedeném pozemku je nereálné. Jedná se
o pozemek ve volné krajině – předpokládám, že CHKO by v rámci pořizování změny
územního plánu nedala souhlasné stanovisko. K další Vaší otázce, zda lze vysadit na výše
uvedeném pozemku sad. Domnívám se, že ano (doporučuji projednat s CHKO). Rovněž
doporučuji projednat s CHKO, zda lze pozemek využít jako pastvinu. Pro úplnost uvádím, že
dle Územního plánu Františkov nad Ploučnicí není možné na výše uvedený pozemek umístit
stavby související s chovem ovcí a koz.
Příkládáme výřez z územního plánu a popis přípustného využití pozemku dle územního plánu.
Důvodová zpráva:
Na základě citovaného přiloženého vyjádření odpovědného pracovníka MM Děčín lze
konstatovat, že pozemek je vhodný pro sad a to s doporučením projednání s CHKO ohledně
druhů zeleně.
Změna funkčí plochy pozemku na plochy bydlení se jeví jako nereálná.
Návrh na usnesení:
ZaM bere na vědomí informaci o prověření možnosti využití pozemku p.č. 517/1 v k.ú.
Františkov nad Ploučnicí ke komerčnímu využití v rámci územního plánu.
Starosta – prodej tohoto pozemku nikdy nepodpoří, může někdy sloužit jako nástroj ke směně
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 5/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí informaci o prověření
možnosti využití pozemku p.č. 517/1 v k.ú. Františkov nad Ploučnicí ke komerčnímu využití
v rámci územního plánu.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický,
p. Provazník, p. Dračka)

3. Prodej, koupě majetku města
Není majetkoprávních operací.

4. Finanční operace
4.1. Rozpočtové opatření č. 2 – příloha na vědomí
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města na vědomí přílohu k rozpočtovému opatření
č. 2 (rozpočtová změna č. 1 a 2)
Důvodová zpráva:
Rozpočtová změna č. 1
Úprava rozpočtu – části financování, položka 8115
Rozpočtová změna č. 2
Převod nevyčerpané části úvěru na akci „Rozšíření kapacity MŠ“ do roku 2018
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2017 12 483 546,23 Kč
12 483 zůstatek na běžných účtech + FRB k 31.
8115
546,23
12. 2017
vratka (v r. 2017 převedeno z faktury na
8115
91 526,00
úhradu PDP, násl.
v r. 2018 zjištěno, že fa neměla být
vystavena v PDP)
8115
978 828,73
zůstatek Fondu na opravu majetku města
vratka nevyčerpané zálohy na volbu
8115
30 000,00
prezidenta ČR
vratka nevyčerpané dotace na výkon
8115
229 352,00
sociální práce
8115
157 398,75
převod průtokové dotace pro CDM
8115
120 000,00
převod dotace ČEZ - oranžový přechod
dofinancování fakturace "Rozšíření
8115
25 148,77
kapacity MŠ"

11 034 DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK NA
343,98
ÚČTECH
10 000 přijatý úvěr od KB, a. s. nevyčerpaný v
8123
000,00
roce 2017
2
převod nevyčerpané části úvěru na akci
8123
441 200,00
"Rozš. kapacity MŠ"
- splátka úvěru Č. spořitelna -snížení
8124
999 600,00 energetické náročnosti
v objektu ZŠ č. p. 699, úvěr 6 mil. Kč,
splatnost 12/2020
(6 let splátky)
1 200 splátka úvěru Komerční banka-opravy
8124
000,00 nemovitostí a
1. etapa rozšíření kapacity MŠ, úvěr 6 mil.
Kč. splatnost
12/2021 (5 let splátky)
3 000 splátka úvěru Komerční banka- rozšíření
8124
000,00 kapacity MŠ, oprava
mostu Sokolovská ul., úvěr 15 mil. Kč,
splatnost 12/2022
(5 let splátky)
18 275
Celkem 943,98

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí přílohu k rozpočtovému opatření č. 2.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 6/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí přílohu k rozpočtovému
opatření č. 2.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický,
p. Provazník, p. Dračka)
4.2. Rozpočtové opatření č. 2
Stanovisko odboru:
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení rozpočtové
opatření č. 2.

Důvodová zpráva:
Rozpočtová změna č. 1
Položka 8115 – financování, stav peněžních prostředků na účtech města k 31. 12. 2017
Org.

§

6402
6402
313 3421
155 3631
2222 3113
3639

Položka
8115
5xxx
5xxx
5xxx
6xxx
6xxx
6901

Částka
596 243,50 Kč
30 000,00 Kč
229 352,00 Kč
157 398,75 Kč
120 000,00 Kč
25 148,77 Kč
34 343,98 Kč

Rozpočtová změna č. 2


Převod nevyčerpané části úvěru z roku 2017 na akci „Rozšíření kapacity MŠ“
Org.

Položka
8123
2222 3113
6xxx



§

Částka
2 441 200,00 Kč
2 441 200,00 Kč

Dofinancování výše uvedené akce, viz příloha č. 1 k rozpočtovému opatření č. 2.
K dofinancování akce budou převedeny peněžní prostředky takto:
 Odbor VŽP: PD Centrum dětí a mládeže v Nerudově ul. 150 000,00 Kč
 Odbor VŽP: osvětlení horního náměstí a zámku 250 000,00 Kč
 Odbor HS: kapitálové výdaje 300 000,00 Kč
 Odbor SM: běžné výdaje 550 000,00 Kč
Org.
2222
123
123
341
365

§
Položka
3313
6xxx
3421
6xxx
3631
6xxx
6171
6xxx
3613
5xxx

Částka
1 250 000,00
-150 000,00
-250 000,00
-300 000,00
-550 000,00

Rozpočtová změna č. 3
Dofinancování akce „Rekonstrukce mostu Sokolovská ul.“ Na akci je v rozpočtu vyčleněna
částka 10 mil. Kč (úvěr KB a.s.). SOD 10 858 225,40 Kč, TDI + koordinátor bezpečnosti

práce cca 150 000,00 Kč, k dofinancování akce ve výši 1 mil. Kč budou použity finanční
prostředky z odboru VŽP, ostatní komunikace.
Org.
§
Položka
123 2212
6xxx
123 2219
5xxx

Částka
1 000 000,00 Kč
-1 000 000,00 Kč

Rozpočtová změna č. 4
Služby města- viz příloha č. 2. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 schválen účelový
neinvestiční příspěvek na správu, údržbu a úhrady záloh na provoz veřejného osvětlení.
Vzhledem k administrativní náročnosti (viz příloha č. 2), bude neinvestiční příspěvek vrácen
zpět a tyto úkony prováděny z rozpočtu města.
Org.
§
Položka
361 3631
5331
3631
5xxx

Částka
-1 300 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč

Rozpočtová změna č. 5
Služby města –viz. příloha č 3. Navýšení účelového investičního příspěvku na rekonstrukci
chatek na městském koupališti o 200 000,00 Kč. K navýšení budou použity finanční
prostředky z odboru VŽP – kapitálové výdaje (nakládání s odpady).
Org.
§
Položka
123 3722
6xxx
361 3412
6351

Částka
-200 000,00 Kč
200 000,00 Kč

Rozpočtová změna č. 6
Správa majetku – příjem od pojišťovny za poškozený sloup VO Opletalova ul.
Org.

§

365

3613

Položka
Částka
2xxx 14 433,00 Kč
5xxx 14 433,00 Kč

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 7/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický,
p. Provazník, p. Dračka)
4.3. Žádost o dotaci od MMR ČR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR
Stanovisko odboru:
Předkládáme tímto ZaM návrh na usnesení ve věci podání žádosti o dotaci od MMR ČR
z programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Města Benešov nad Ploučnicí schválilo dne 13. 12. 2017 Rozpočet města na
rok 2018, 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“.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 1. Výzvu k předkládání žádostí o dotace
z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2018. Výše dotace tvoří
max. 50% podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce. Přiznaná dotace musí být
vyčerpána do konce roku 2018. Přílohou žádosti je Souhlas zastupitelstva obce.
Vzhledem k tomu, že záměr města v zásadě splňuje podmínky pro poskytnutí dotace, Rada
Města usnesením č. 11/18 schválila a doporučila ZaM ke schválení podání žádosti o výše
uvedenou dotaci.
Návrh na usnesení:
ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci na záměr města „Stavební úpravy a změna využití
části objektu Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí na veřejné WC“.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 8/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje podání žádosti o dotaci na záměr
města „Stavební úpravy a změna využití části objektu Městského úřadu Benešov nad
Ploučnicí na veřejné WC“.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický,
p. Provazník, p. Dračka)

5. Zpráva o činnosti Benešovské teplárenské spol.
BENEŠOVSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o. (dále jen BTS) - ZPRÁVA O
ČINNOSTI
(zpracovala dne 28.2.2018 Stanislava Hrstková – jednatel)
Výroba k 31.12.2017 na jednotlivých kotelnách:
Sídliště 11527 GJ (stejné období minulého roku 11485 GJ)
Mateřská škola 743 GJ (728 GJ)
Základní škola 1166 GJ (1225 GJ)
Městský úřad 1132 GJ (1152 GJ)
CDM 1658 GJ (1531 GJ)
Výroba je velice podobná jako minulý rok.
Na konci února jsme na základě výsledných kalkulací vyúčtovali teplo a TV za rok 2017.
Lokalita 2 (ZŠ, MÚ, CDM) odpovídá předpokladu na rok 2017, který byl Kč 615,93 vč.DPH
při plánované výrobě 4050 GJ. Skutečná výroba za rok 2017 pak činila 3956 GJ a výsledná
cena za 1GJ je 619,39 Kč vč. DPH.
Na lokalitě 1 jsme plánovali výrobu 12300 GJ – cena 631,50 vč. DPH. Vzhledem k obecným
úsporným opatřením, dále pak příznivé ceně plynu (552,-Kč/MWh) a především pak počínaje
březnem snížení historicky nastavené DRKP (zde nutno podotknout se snížení bylo
požadováno na 3000m3, ve skutečnosti však bylo dodavatelem plynu účtováno pouze
2000m3 – jedná se o úsporu 366760,-, reálná úspora i do budoucna měla být a bude „pouze“
183380,-, respektive 220tis. Kč bez DPH za celý rok), dále v roce 2017 nebyly provedeny tak
rozsáhlé opravy na rozvodech teplé vody, se výsledná cena za rok 2017 podařila snížit na Kč
569,11 s daní. (494,88 bez DPH).
Na burze PXE jsme vysoutěžili pro nákup plynu na období 2018 a 2019 koeficient 1,06,
kterým se bude násobit skutečná cena plynu na burze v den nákupu (nákupy budou postupné
4x 25% objemu v každém roce), dodavatelem plynu bude E.ON. Nyní již známe výsledné
ceny plynu za komoditu – pro rok 2018 to bude Kč 495,40 za 1MWh, pro rok 2019 Kč
474,70. Velmi nás těší, že i když na trzích ceny energií rostou, my jsme cenu plynu dokázali
ještě více snížit, přestože již v roce 2016 a 2017 byla více než příznivá.
Akce Výstavba KGJ s vítězným dodavatelem E.ON nadále pokračuje dle plánovaného
harmonogramu. V souvislosti s potřebnými stavebními a technickými úpravami kotelny však
vyplynulo, že naše budova kotelny vykazuje značné nedostatky ve statice. Dle původní
zprávy odborné společnosti TRASCO byly vyčísleny opravy na zajištění stability budovy ve
výši Kč 400.000,-. Minulý týden však probíhalo další podrobné zjišťování, byly udělány
potřebné sondy a situace se vyjevila jako horší, než předpokládal původní odhad nápravy.

Podrobná zpráva včetně rozpočtu na opravu statiky budovy bude známa na konci března
2018.
Nový kondenzační kotel Buderus je již od října v plném provozu a splnil naše očekávání,
křivka účinnosti narůstá. Po dokončení instalace KGJ a vybudování nového společného
systému MaR bude jeho fungování ještě plynulejší a úspornější. Protože kouřovod pro kotel
Buderus není opatřen tlumičem, zvažujeme pro komfortnější žití obyvatel sídliště investici do
tlumiče, jednalo by se cca o investici 120 tis.Kč.
Na závěr podávám informaci o předběžném celkovém výsledku hospodaření za rok 2017.
Předběžném proto, že společnost bude tvořit zákonnou rezervu na opravu majetku (statika
budovy) a ještě neznáme přesná čísla. Vycházíme-li ale z původního odhadu 400000,- (což
znamená tvorbu zákonné rezervy pro rok 2017 Kč 200000,- - hospodařila společnost s čistým
ziskem po zdanění ve výši Kč 420 tis., který zůstane nerozdělen a bude použit k investičním
účelům a k opravám. Oficiální účetní závěrka bude zveřejněna ve sbírce listin společnosti.
V prvním pololetí roku 2018 bude Ing. Jitkou Licinbergovou opět prováděn audit účetnictví
společnosti tentokrát za rok 2017.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města již Benešovská teplárenská společnost, s.r.o. od
1.1.2018 nemá ve správě veřejné osvětlení Města Benešov nad Ploučnicí.
V čase 16:31 přišel Mgr. Jakub Zelený.
p. Provazník – dotazuje se, zda jsou investice nutné, či nezbytné?, kotelna je se ziskem, bylo
by dobré, kdyby se to projevilo na nákladech nájemníků, aby se snížily
p. Hrstková – náklady se snižují, míra zisku se snižuje také a měla by jít na nejnižší možnou
mez, kvůli komfortní ceně tepla, rezervy být musejí, opravy se plánují a dobrá statika je
důležitá
Starosta – úspory se projeví až zpětně, cena by dál měla klesat, za poslední roky se snižování
dostalo pod 30%. Náklady na teplo vyrovnaly rok 2008 a budou se dále snižovat.
p. Daniel – přišel za společenství vlastníků, v minulém roce měli přeplatek 28.000,- a letos
nedoplatek 33.000,-, chtěli by svolat se společenstvím jednání, aby jim to bylo vysvětleno
p. Hrstková – byli jediný, kdo měl nedoplatek, všem ostatním se vracelo, problém byl
u měřáků, které podměřovaly, dali je na cejchování, některé se spravily, jiné se musely úplně
vyměnit, tímto se nejedná o cenu tepla, ale o technické věci, které ráda na jednání vysvětlí
p. Vrbický – ptá se, zda mají cenový odhad na statistické závady?
p. Hrstková – zatím předběžný na 400.000,-, ale při dalších sondách byly odkryté další jiné
závady, peníze na to budou
p. Urx – je potřeba objektivní názor, BTS je obchodní společnost, měla by vytvářet zisk, pokud
ho nevytváří, ať jí převezme ten, který od ní bere služby
Starosta – toto co řekl pan Urx, vnímá jako legitimní politický postoj, se kterým však
nesouhlasí. BTS městu v minulosti již mnoho dala, spíše než zisk by měla být nastavena
směrem k maximální vstřícnosti vůči odběratelům sídliště
p. Kačer – postihla ho výměna kotle, hluk v jeho bytě je značný, je možný, že je to odrazem od
jiné budovy

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 9/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti Benešovské
teplárenské spol., s.r.o.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický,
p. Provazník, p. Dračka, p. Zelený)

6. Zpráva o činnosti MÚ a města, investice v roce 2018
6.1. Zpráva o činnosti MěÚ - pro jednání ZaM dne 7.3.2018
Předkládám tímto zprávu o činnosti městského úřadu v období od minulého řádného zasedání
dne 13.12.2017.
Odbor hospodářské správy – odbor zajišťoval úkony a činnosti, spojené s konáním voleb
prezidenta republiky, které proběhly v termínech 12. a 13. ledna a následně 26. a 27. ledna
2018.
Matrika připravovala k odevzdání sbírky listin za rok 2017.
Sociální oddělení provádí terénní práce směřující k lokalizaci případných problémových
komunit.
Kulturní referentka spolupracuje na přípravách plesů letošní sezóny a dalších kulturních akcí
ve městě.
Knihovna provádí revizi a aktualizaci knižního fondu, který tvoří cca 26 tisíc svazků.
Odbor dále vykonává další běžnou činnost, vyplývající z organizačního řádu MěÚ.
Odbor VŽP (výstavba a životní prostředí) – zpracována projektová dokumentace na opravu
opěrné zdi v ul. Dvořákova, probíhá příprava k žádosti o stavební povolení. Rekonstrukce
mostu v ul. Sokolovská – předání staveniště proběhne v březnu 2018. Bylo zadáno zpracování
projektové dokumentace na opravu chodníku v ul. Českolipská. Cílem je získat stavební
povolení a požádat o dotaci ze SFDI. Realizace se předpokládá v roce 2019-2020. Probíhají
přípravné práce na obnově pomníku v Ovesné. Rekonstrukce veřejných WC v budově MěÚzakázku získala ve výběrovém řízení firma Hantych. Realizace v roce 2018. Ve věci přípravy
územního plánu města došlo k dalším průtahům. Odbor odeslal na MMR žádost o další
posunutí realizace akce do 31.12.2018. Na stavební akci ,,Navýšení kapacity MŠ“, probíhají
závěrečné práce a finanční vypořádání. Ukončení se předpokládá v měsíci březnu 2018.
Připravuje se oprava chodníku na náměstí Míru. V letošním roce proběhne předláždění
chodníku před lékárnou a pod budovou městského úřadu. Probíhá příprava záměru
vybudování nových parkovacích míst na sídlišti, opravy chodníku u školní jídelny a opravy
lávky u koupaliště. Průběžně budou odstraněny nedostatky zjištěné při prohlídce všech
mostků a lávek ve městě. V současné době jsou také připraveny podklady pro stavební úpravy

hasičské zbrojnice a zároveň podklady pro žádost o dotaci. Realizace akce se předpokládá
v roce 2019.
Odbor se dále zabývá běžnou činností, kterou představuje správa komunikací, péče o zeleň
atd.
Odbor FaP - kromě prací, spojených se zpracováváním statistických výkazů a přehledu
hospodaření za 4. čtvrtletí 2017 a za kalendářní rok 2017 se odbor zabýval dalšími činnostmi,
spojenými s hospodařením města a používáním finančních prostředků pro jednotlivé kapitoly.
Provádí práce spojené s projektem „Spolupráce přes hranice spojuje.“ Provádí kontrolu plateb
za odpady a vydává platební výměry pro dlužníky. Dále odbor zpracovává rozpis rozpočtu a
závazných ukazatelů na rok 2018 a provádí práce spojené s auditem hospodaření za rok 2017.
Odbor provádí také inventarizaci účtů 2017 a finanční vypořádání dotací za rok 2017. Pro
krajský úřad odbor zpracovává hodnotící zprávu pro státní závěrečný účet. Odbor v současné
době také pracuje na závěrečném účtu města a na přípravě rozpočtových opatření pro rok
2018.
Odbor správy majetku - kromě běžné činnosti, spojené s evidencí majetku města, prodejem a
směnami pozemků, pronájmy nemovitostí a řádnou péčí o majetek města spolupracuje odbor
správy majetku s odborem VŽP a FP při realizaci rekonstrukce a modernizace majetku města.
Zpracovává podklady pro vydání stanovisek ke stavbám a smlouvám o dílo. Připravuje
podklady pro evidenci a inventarizaci majetku města a zajišťuje správu veřejného pohřebiště
vč. evidence nájemních smluv.
Stavební úřad - zajišťuje výkon státní správy ve správním obvodu města Benešov nad
Ploučnicí (město Benešov nad Ploučnicí a dalších 10 obcí). Za období od minulého zasedání
ZaM vydal celkem 82 rozhodnutí a opatření v souladu se stavebním zákonem a na poplatcích
a pokutách vybral celkem 145.500,- Kč. Stavební úřad udělil ve výše uvedeném období 1
blokovou pokutu a 1 pokutu ve správním řízení.
Stavební úřad dále vydal 14 sdělení a jiných opatření. Na základě žádostí vlastníků stavebních
objektů pro potřeby získání kotlíkové dotace vydal stavební úřad 9 sdělení o úpravě
referenčních údajů v RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).
Stavební úřad zajišťuje zápisy do systému RUIAN pro nové stavby a dále i opravy údajů o
stavbách na základě reklamací systému a žádostí občanů. Tuto činnost vč. místních šetření a
kontrolních prohlídek provádí SÚ na základě veřejnoprávní smlouvy i pro obce v našem
správním obvodu.
Případné podrobnější informace o činnosti MěÚ je možné získat u vedoucích jednotlivých
odborů.
p. Černá – předává petici za pana Betlacha, za nesouhlasnost parkování na Sídlišti

6.2. Investice na rok 2018 – odbor VŽP
V roce 2018 plánuje Město Benešov nad Ploučnicí uskutečnit následující investiční akce:
1)

Dokončení stavby „Navýšení kapacity MŠ“ – stavba bude předána na konci března.

2)
Rekonstrukce mostu v ul. Sokolovská – staveniště bude předáno zhotoviteli na konci
března. Nejprve bude vybudována provizorní lávka pro pěší. Následně po zajištění veškerých
sítí, které vedou pod mostem, bude snesena stávající mostní konstrukce kromě pilířů. Na nové
úložné prahy bude realizována trámová mostovka ze železobetonových předpjatých nosníků,
spřažených se železobetonovou monolitickou deskou. Předpokládaná délka stavby jsou 4
měsíce.
3)

Rekonstrukce veřejných toalet a sousedních prostor v přízemí budovy MěÚ.

4)
Oprava lávky u koupaliště – na základě pravidelné mostní prohlídky bude provedena
oprava lávky. Budou vyměněny dřevěné pochozí fošny a po revizi a případných opravách
natřena kovová konstrukce lávky.
5)

Obnova části aleje podél cesty k Ploučnické vyhlídce – výsadba proběhne v dubnu.

6)

Obnova pomníku obětem 1. světové války v Ovesné – předání díla v září 2018.

7)
Chodníky na náměstí Míru - v letošním roce bude předlážděn chodník před lékárnou
a pod Městským úřadem včetně revize napojení dešťových svodů. Předláždění bude
provedeno žulovými kostkami dle stanoviska NPÚ.
8)
„Oranžový přechod“ – v ul. Palackého bude letos vybudován nový osvětlený
přechod pro chodce s pomocí nadace ČEZ.
9)
Hasičská zbrojnice – stavební úpravy části objektu č.p. 477 v Čapkově ulici.
V nejbližších dnech bude podána žádost o dotaci, realizaci předpokládáme nejpozději v roce
2019.
Připravované akce:
1)

Osvětlení náměstí a zámku

2)

Zvýšení počtu parkovacích míst na sídlišti

3)

Rekonstrukce centrální cesty na hřbitově

4)

Úprava hřiště u hřbitova

5)

Rekonstrukce ul. Komenského

6)

Rekonstrukce ul. Novina

7)

Chodník v ul. Českolipská

Starosta – dále zmiňuje rozšíření kamerového systému na Sídlišti a kolem ZŠ o 14 kamer,
mluví o omezení při rekonstrukci silnice II/262 v příštím roce, o opravě silnice na Dobrnou,
aj.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 10/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti MÚ a města
a investicích v roce 2018.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický,
p. Provazník, p. Dračka, p. Zelený)

7. Organizační záležitosti
7.1. Návrh na zvolení přísedící/ho okresního soudu na funkční období 2018 -2022
Stanovisko odboru:
Na základě sdělení Okresního soudu v Děčíně sp.zn. 320/2002 z 19.ledna 2018 o konci
funkčního období přísedící okresního soudu paní Květoslavy Saganové předkládáme tímto
ZaM města návrh na:
-

1) Znovuzvolení paní Květoslavy Saganové do funkce přísedící okresní soudu na nové
funkční období 2018 -2022
2) Zvolení nového zástupce za město Benešov n.Pl.: ………………..

Důvodová zpráva:
Dle osobního jednání pana starosty s paní Květoslavou Saganovou jmenovaná souhlasí se
svým případným znovuzvolením do funkce přísedící okresního soudu.
Návrhy na usnesení:
ZaM volí jako přísedící okresní soudu na funkční období 2018 – 2022 paní Květoslavu
Saganovou.
ZaM volí jako přísedící okresního soudu …….. – případné jiné návrhy
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 11/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí volí jako přísedící okresní soudu na funkční
období 2018 – 2022 paní Květoslavu Saganovou.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 10 pro (p. Dračka, p. Jansa, p. Tesarčíková, p.
Vrbický, p. Kačer, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Provazník, p. Mádle, p. Prášek), 4 se zdrželi (p.
Černá, p. Kulíková, p. Urx, p. Zelený)
7.2. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Služby města Benešov nad
Ploučnicí
Stanovisko předkládajícího:
V souladu s usnesením RaM č. 53/18, ze dne 5.2.2018, kterým Rada města Benešov nad
Ploučnicí bere na vědomí úpravu zřizovacích listin příspěvkových organizací Služby města,
Školní jídelna a Základní a Mateřská škola, formou dodatků, upravujících přijímání účelově
neurčených finančních darů, jejich výši a účelovost a ukládá tajemníkovi MěÚ připravit návrh
těchto dodatků, předkládám návrh dodatku ke zřizovací listině p.o. Služby města Benešov nad
Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
Z důvodu makroekonomických vlivů (inflace), doporučujeme zvýšit hodnotu účelově
neurčených finančních darů na částku 40.000,- Kč
Návrh na usnesení:
ZaM na svém zasedání dne 7.3.2018, schválilo dodatek č.2, ke zřizovací listině p.o. Služby
města Benešov nad Ploučnicí, kterým se mění znění čl. VI. bod B, odst.1 b) takto:
Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžních darů, účelově neurčených, do
výše 40 tis. Kč u jednotlivého daru. U darů peněžitých, účelově určených, eviduje organizace
do doby udělení předchozího souhlasu zřizovatele případné přijaté finanční prostředky na
základě přislíbených darů, jako přijaté zálohy. Po udělení souhlasu zřizovatele dar zařadí do
rezervního fondu. Organizace po skončení čtvrtletí předloží zřizovateli soupis přislíbených
darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele.
p. Košnar – žádá o zrušení převádění do rezervního fondu, musel by být souhlas zřizovatele
p. Sluková – účetně to nejde, schvalovat se to dává, ale zákonná povinnosti to není, rada
nemusí odsouhlasit čerpání fondu, pouze převody mezi investičním a rezervním
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 12/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje dne 7.3.2018 dodatek č.2, ke
zřizovací listině p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí, kterým se mění znění čl. VI. bod
B, odst.1 b) takto:
Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžních darů, účelově neurčených, do
výše 40 tis. Kč u jednotlivého daru. U darů peněžitých, účelově určených, eviduje organizace
do doby udělení předchozího souhlasu zřizovatele případné přijaté finanční prostředky na

základě přislíbených darů, jako přijaté zálohy. Po udělení souhlasu zřizovatele dar zařadí do
rezervního fondu. Organizace po skončení čtvrtletí předloží zřizovateli soupis přislíbených
darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro (p. Jansa, p. Tesarčíková, p. Černá, p.
Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický, p. Dračka,
p. Zelený), 1 se zdržel (p. Provazník)
7.3. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Benešov nad
Ploučnicí.
Stanovisko předkládajícího:
V souladu s usnesením RaM č. 53/18, ze dne 5.2.2018, kterým Rada města Benešov nad
Ploučnicí bere na vědomí úpravu zřizovacích listin příspěvkových organizací Služby města,
Školní jídelna a Základní a Mateřská škola, formou dodatků, upravujících přijímání účelově
neurčených finančních darů, jejich výši a účelovost a ukládá tajemníkovi MěÚ připravit návrh
těchto dodatků, předkládám návrh dodatku ke zřizovací listině p.o. Školní jídelna Benešov
nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
Z důvodu makroekonomických vlivů (inflace), doporučujeme zvýšit hodnotu účelově
neurčených finančních darů na částku 40.000,- Kč
Návrh na usnesení:
ZaM na svém zasedání dne 7.3.2018, schválilo dodatek č. 1, ke zřizovací listině p.o. Školní
jídelna Benešov nad Ploučnicí, kterým se mění znění čl. VI. bod B, odst.1 b) takto:
Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžních darů, účelově neurčených, do
výše 40 tis. Kč u jednotlivého daru. U darů peněžitých, účelově určených, eviduje organizace
do doby udělení předchozího souhlasu zřizovatele případné přijaté finanční prostředky na
základě přislíbených darů, jako přijaté zálohy. Po udělení souhlasu zřizovatele dar zařadí do
rezervního fondu. Organizace po skončení čtvrtletí předloží zřizovateli soupis přislíbených
darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele.
p. Tesarčíková – ptá se, zda se musí znova schválit zřizovací listina?
p. Sluková – ne, jde pouze o dodatek
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 13/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje dne 7.3.2018 dodatek č. 1, ke
zřizovací listině p.o. Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, kterým se mění znění čl. VI. bod
B, odst.1 b) takto:

Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžních darů, účelově neurčených, do
výše 40 tis. Kč u jednotlivého daru. U darů peněžitých, účelově určených, eviduje organizace
do doby udělení předchozího souhlasu zřizovatele případné přijaté finanční prostředky na
základě přislíbených darů, jako přijaté zálohy. Po udělení souhlasu zřizovatele dar zařadí do
rezervního fondu. Organizace po skončení čtvrtletí předloží zřizovateli soupis přislíbených
darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro (p. Jansa, p. Tesarčíková, p. Černá, p.
Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický, p. Dračka,
p. Zelený), 1 se zdržel (p. Provazník)
7.4. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Benešov nad Ploučnicí.
Stanovisko předkládajícího:
V souladu s usnesením RaM č. 53/18, ze dne 5.2.2018, kterým Rada města Benešov nad
Ploučnicí bere na vědomí úpravu zřizovacích listin příspěvkových organizací Služby města,
Školní jídelna a Základní a Mateřská škola, formou dodatků, upravujících přijímání účelově
neurčených finančních darů, jejich výši a účelovost a ukládá tajemníkovi MěÚ připravit návrh
těchto dodatků, předkládám návrh dodatku ke zřizovací listině p.o. Základní a Mateřská škola
Benešov nad Ploučnicí.
Důvodová zpráva:
Z důvodu makroekonomických vlivů (inflace), doporučujeme zvýšit hodnotu účelově
neurčených finančních darů na částku 40.000,- Kč
Návrh na usnesení:
ZaM na svém zasedání dne 7.3.2018, schválilo dodatek č. 1, ke zřizovací listině p.o. Základní
a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, kterým se mění znění čl. VI., odst.6.2.1 b) takto:
Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžních darů, účelově neurčených, do
výše 40 tis. Kč u jednotlivého daru. U darů peněžitých, účelově určených, eviduje organizace
do doby udělení předchozího souhlasu zřizovatele případné přijaté finanční prostředky na
základě přislíbených darů, jako přijaté zálohy. Po udělení souhlasu zřizovatele dar zařadí do
rezervního fondu. Organizace po skončení čtvrtletí předloží zřizovateli soupis přislíbených
darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele.
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 14/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje dne 7.3.2018 dodatek č. 1, ke
zřizovací listině p.o. Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, kterým se mění znění
čl. VI., odst.6.2.1 b) takto:
Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžních darů, účelově neurčených, do
výše 40 tis. Kč u jednotlivého daru. U darů peněžitých, účelově určených, eviduje organizace
do doby udělení předchozího souhlasu zřizovatele případné přijaté finanční prostředky na
základě přislíbených darů, jako přijaté zálohy. Po udělení souhlasu zřizovatele dar zařadí do
rezervního fondu. Organizace po skončení čtvrtletí předloží zřizovateli soupis přislíbených
darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele.

Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 13 pro (p. Jansa, p. Tesarčíková, p. Černá, p.
Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický, p. Dračka,
p. Zelený), 1 se zdržel (p. Provazník)
Starosta nechal hlasovat o zařazení 2 materiálů do dnešního jednání, které nebyly předloženy
v zákonném termínu
Usnesení č. 15/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí zařazuje do programu jednání materiál
Rozšíření doplňkové činnosti SMB o činnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a
materiál Odstoupení z výběrové komise.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický,
p. Dračka, p. Zelený, p. Provazník)
p. Košnar – jedná se pouze o administrativní věc, jde o rozšíření živnosti
7.5. Rozšíření doplňkové činnosti SMB o činnost Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování.
Stanovisko předkládajícího: V souladu s usnesením RaM č. 82/18, ze dne 5.2.2018, kterým
Rada města Benešov nad Ploučnicí doporučila ZAM úpravu zřizovací listiny SMB formou
dodatku, který upravuje okruh doplňkové činnosti, předkládám návrh dodatku ke zřizovací
listině Služby města Benešov nad Ploučnicí, p.o.
Důvodová zpráva:
V současné době disponují SMB živnostenským listem na Dokončovací stavební práce. Tato
živnost však nepokryje např. provádění výstavby nových chodníků, proto je nutné rozšířit
činnost o Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. K této činnosti zažádáme o
živnostenský list na tuto činnost.
Návrh na usnesení:
1, ZaM na svém zasedání dne 7.3.2018, schválilo dodatek č.3, ke zřizovací listině p.o. Služby
města Benešov nad Ploučnicí, kterým se rozšiřuje čl. VII. takto:
m) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení
Usnesení č. 16/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje dne 7.3.2018 dodatek č. 3, ke
zřizovací listině p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí, kterým se rozšiřuje čl. VII. takto:
m) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 14 pro, všichni přítomni (p. Jansa, p. Tesarčíková, p.
Černá, p. Kulíková, p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p. Kačer, p. Urx, p. Vrbický,
p. Dračka, p. Zelený, p. Provazník)
7.6. Odstoupení z výběrové komise
Věc: Odstoupení z výběrové komise
Tímto odstupuji z funkce člena výběrové komise ke dni 31.3.2018, Veronika Podloučková,
Děčín 5
Starosta – dotazuje se předsedy, zda je potřeba doplnit výběrovou komisi?
p. Prášek – jsou zastupitelstvem zvoleni náhradníci, ale myslí si, že by bylo dobré ji doplnit
Starosta nechal hlasovat o doplnění člena výběrové komise
Usnesení č. 17/2018:
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje doplnění člena výběrové komise.
Výsledek hlasování pro návrh usnesení: 6 pro (p. Mádle, p. Ušák, p. Tojmarová, p. Prášek, p.
Kačer, p. Provazník), 8 proti (p. Dračka, p. Urx, p. Jansa, p. Zelený, p. Tesarčíková, p. Černá,
p. Vrbický, p. Kulíková)
Návrh nebyl přijat!

8. Diskuse
p. Daniel – na přístupové cestě k autoservisu, kde je věcné břemeno právo chůze a jízdy, je
brána, kterou otevírá vrátný, jak projedou třeba složky záchranného systému?, pan Šámal si
dělá, co chce, situace kolem škvárového hřiště je také děsná, za chvíli zase začne kvést
křídlatka, vyzvalo město pana Šámala k nápravě?
Tajemník – právo chůze a jízdy je na výpise z katastru, pan Šámal má povinnost to umožnit,
pokud tak nedělá, měly by se učinit příslušné právní kroky, momentálně si pan Chaloupka a
pan Petr zajistili průjezd kolem stavebnin a dále jednají s právníky
p. Daniel – ať to město odstraní předběžným opatřením
Tajemník – předběžné opatření by musel vydat soud
p. Simon – přístupová cesta na Sídlišti ke vchodu č. 625 je povrchově ukončená pouze z boku,
přední stěna není upravená, povětrnostní podmínky to zničí, připomínkovalo se to, uběhly 2
roky a nic se s tím neděje, opět to praská

p. Vorel – v jakém termínu bude Ukliďme Česko?
Starosta – v neděli 22.4.
Konec jednání v čase: 17:30.

9. Návrh na usnesení, závěr
Celý audiozáznam z jednání je zveřejněn na stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/zastupitelstvo-mesta/2018-3/7-3-2018

Ověřovatelé zápisu:

Radek Provazník….……………………………………..

Pavel Urx………… ……………………………………..

Zapisovatelka :

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

…………………………………………
Filip Ušák
starosta města

