Zápis č. 4
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil
konaného dne 19.9.2013
Přítomni:

Dolenský Vladimír, Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Menšíková Michaela, Menšík Zdeněk,
Mgr. Müllerová Dana, Ing. Lukeš Jiří st., Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana,
Špiroch Václav.

Omluveni:

Ing. Kovář Petr, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. Václavík Luděk

Nepřítomni: Ing. Hylmar Jan, MUDr. Kučera Zdeněk
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Volba řídících orgánů
Způsob hlasování
Návrh programu
Projednání jednotlivých bodů
Usnesení
Závěr

Ad.1. Zahájení
Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 10 přítomných zastupitelů je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Ad.2. Volba orgánů schůze
Starosta navrhl za zapisovatele:
Ing. Jiří Lukeš st..
za ověřovatele:
Klimeš Petr a Menšík Zdeněk
Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Ad. 3. Způsob hlasování
Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.
Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Ad. 4. Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zprávy předsedů výborů a komisí
Rozpočtové opatření č.3
Schválení bezúplatného převodu nemovitosti - p.p.č. 437/10 o výměře 3m2
Schválení prodeje p.p.č. 126 o výměře 248 m2
Vyhlášení záměru prodeje majetku p.p.č. 1585/3,
Souhlas s umístěním stavby ČOV u RD
Bytový pořadník¨
Zateplení stropů ve škole
Sjezd rodáků 2014 (22.6.2014)

Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle návrhu.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Ad.5. Projednání jednotlivých bodů
Ad. 5.1. Zprávy předsedů výborů a komisí:
Zastupitelstvo se seznámilo se zprávami předsedů výborů a komisí.
Starosta upozornil na absenci zápisů. Do pondělí 23.9. nutno zaslat na OÚ.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Ad. 5.2. Rozpočtové opatření č. 3/2013
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Rozpočtového opatření č. 3/2013 předložený předsedou
finančního výboru. Předseda finančního výboru informoval o aktuálním hospodaření obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 dle návrhu (viz příloha č. 1).
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Ad. 5.3. Schválení bezúplatného převodu nemovitosti - p.p.č. 437/10
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Úřadem pro
zastupovaní státu a Obcí Benešov u Semil o bezúplatném převodu p.p.č. 437/10 o výměře 3 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti p.p..č. 437/10
Pro 10, proti 0, zdržel se 0.
Ad.5.4 Schválení prodeje p.p.č. 126 o výměře 248 m2
Zastupitelstvo schvaluje na základě vyhlášeného záměru o prodeji nemovitosti prodej této
nemovitosti za podmínek uvedených v tomto záměru jedinému zájemci paní Pekařové.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitosti p.p.č. 126 paní Pekařové Marii
Pro 10, proti 0, zdržel se 0
Ad. 5.5. Vyhlášení záměru prodeje majetku
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr prodeje majetku p.p.č. 1585/3 za těchto podmínek: minimálně za
odhadní cenu a veškeré náklady s převodem hradí kupující
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti p.p.č. 1585/2
Pro 10, proti 0, zdržel se 0
Ad. 5.6. Souhlas s umístěním stavby
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem smlouvy o umístění stavby na pozemku 437/c a z důvodu, že
o část tohoto pozemku na základě vyhlášeného záměru prodeje projevil zájem navrhovatel smlouvy,
zastupitelstvo s touto smlouvou souhlasí.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č 437/c
Pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Plecháč. Vl.)
Ad. 5.7. Bytový pořadník:
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem pořadníku a s tímto návrhem souhlasí.
Zastupitelstvo schvaluje Bytový pořadník č. 8 (příloha zápisu č.2)
Pro 10, proti 0, zdržel se 0
Ad.5.8. Zateplení stropů ve škole:
Zastupitelstvo projednalo návrh rady a finančního výboru na zateplení stropů ve škole. Z důvodu
příznivého vývoje v daňových příjmech zastupitelstvo rozhodlo provést zateplení ještě v roce 2013.
Starosta poptá firmy a rada rozhodne o dodavateli. Financování bude z rezervy.
Zastupitelstvo schvaluje zateplení stropů v ZŠ.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0
Ad. 5.9. Sjezd rodáků 2014:
Předseda kulturní komise informoval zastupitelstvo o termínu konání Sjezdu rodáků v roce 2014.
Termín bude 21.6..2014 v sobotu, oslavy proběhnou v jeden den v prostoru u školy. První schůzka
zástupců spolků bude společně s radou dne 1.10.2013. Pozvánky zabezpečí pan Plecháč Vl.

Zastupitelstvo schvaluje termín sjezdu rodáků, který je 21.6.2014.
Pro 10, proti 0, zdržel se 0
6. Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 19.9.2013
č. 22/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 dle návrhu (viz příloha č.1).
č. 23/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 437/10.
č. 24/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitosti p.p.č. 126 paní Pekařové Marii.
č. 25/2013: Zastupitelstvo vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti p.p.č. 1585/2.
č. 26/2013: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č 437/c.
č. 27/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 8 dle předloženého návrhu.
č. 28/2013: Zastupitelstvo schvaluje zateplení stropů v ZŠ.
č. 29/2013: Zastupitelstvo schvaluje termín Sjezdu rodáků, který je 21.6.2014.
7. Závěr:
Jednání skončilo v 20. 25 hod.
Zapsal dne 20. 9. 2013
Ing. Jiří Lukeš st..
Ověřili:

Klimeš Petr
Menšík Zdeněk

-------------------------Dalibor Lampa
starosta

-----------------------------Ing.Jiří Lukeš ml..
místostarosta

