
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 2. 12. 2020. v zasedací místnosti 

obecního úřadu od 19 h. 

Přítomni: Mgr. Slavíková Veronika (starostka obce), Plecháč Vladimír (místostarosta), Ing. Jiří Lukeš, 

Klimeš Petr, Mgr. Müllerová Dana, Jaroslav Houha, Jan Klikar BBA., Ing. Kovář Petr, Špiroch Václav, 

Mgr. Menšík Jakub,  Menšíková Michaela 

Omluveni: Ing. Bís Ladislav, Bc. Matěchová Alena, MUDr. Nováková Lenka, Ing. Holata Petr. 

Ad. 1. Zahájení 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem z celkového počtu 15 zastupitelů 

bylo přítomno 11 osob, 4 osoby nebyly přítomny. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou 

dobu zasedání. Schvalovací kvorum činí 8 hlasů. 

Ad. 2. Volba řídících orgánů obce 

Starostka navrhla:  

- za zapisovatele: Vladimír Plecháč, 

- za ověřovatele: Menšíková Michaela, Špiroch Václav 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

Ad. 3. Způsob hlasování: 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky.  

Program: 

1. Ceník hřiště po připomínkách ZO (na vědomí – schváleno 9. 9. 2020) 

2. Doložka k bytovému pořadníku (na vědomí – schváleno 9. 9. 2020) 

3. Rozpočet ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace pro rok 2021 

4. Dotace školy -Předfinancování dotace 

5. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace 

6. Čerpání z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ  

7. Nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Benešov u Semil 

8. OZV o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 

9. Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil 

10. Nový ceník Komunálních služeb – OZV o poplatku za komunální odpad 

11. Směrnice k zadávání veřejných zakázek 

12. Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020 

13. Finanční zpráva - rozpočtové opatření č. 5 



14. Rozpočtové provizorium a parametr rozpočtu do doby schválení nového rozpočtu na rok 

2021 

15. Revitalizace lip u hřbitova – informace OŽP 

16. Plán práce rady a zastupitelstva na I. pololetí roku 2021 

Zastupitelstvo schválilo program 11 hlasy. 

 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1. Ceník hřiště po připomínkách ZO (na vědomí – schváleno 9. 9. 2020) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ceník pronájmu sportoviště v majetku obce, který schválilo 

na svém jednání 9. 9. 2020 a byl dopracován do finální podoby radou obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ceník pronájmu sportoviště. 

 

Ad.5.2. Doložka k bytovému pořadníku (na vědomí – schváleno 9. 9. 2020) 

Zastupitelstvo obce projednalo doložku k bytovému pořadníku, kterou schválilo na svém zasedání dne 

9. 9. 2020, rada obce na svém zasedání zpracovala finální doložku k vyvěšení na web obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí doložku k bytovému pořadníku. 

 

Ad. 5.3. Rozpočet ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 2021 

Zastupitelstvo obce projednalo v přítomnosti paní ředitelky školy Mgr. Moniky Hnídkové rozpočet 

ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace pro rok 2021. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace pro rok 2021 11 hlasy. 

 

Ad 5.4. Dotace školy - Předfinancování dotace 

Starostka obce předala slovo paní ředitelce školy Mgr. Monice Hnídkové a panu Milanu Majorovi 

z firmy Z+M Group která zajišťuje kompletní dotační servis. Společně oba zástupci představili projekt 

na modernizaci učebny výpočetní techniky. Dotace bude podána prostřednictvím 7. výzvy s názvem 

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – Investice do vzdělávání. Zpracování žádosti, její náležitou 

administraci včetně všech potřebných příloh a následné podání ze zvoleného dotačního programu 

provede zmiňovaná forma ZM Group. Obec bude muset v roce 2021 poskytnout potřebné finanční 

prostředky na předfinancování, které budou po úspěšném vyúčtování dotace vráceny zpět na účet 

Obce.  

a) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr předfinancování dotace školy na modernizaci učebny výpočetní 

techniky prostřednictvím 7. výzvy s názvem „MAS Brána do Českého ráje – IROP – Investice 

do vzdělávání 11 hlasy. 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti prostřednictvím 7. výzvy s názvem „MAS Brána 

do Českého ráje – IROP – Investice do vzdělávání – na modernizaci učebny výpočetní techniky, 

kdy žadatelem bude Obec Benešov u Semil 11 hlasy.  



 

Ad. 5.5. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace na roky 

2022 - 2023. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace na roky 2022 - 2023 

11 hlasy. 

 

Ad. 5.6. Čerpání z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh čerpání částky z rezervního fondu příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ v částce 19 380 Kč na nákup materiálu na výrobu regálů do kabinetu a nákup tiskárny.  

Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání částky 19 380 Kč z rezervního fondu na nákup materiálu 

na výrobu regálů do kabinetu a nákup tiskárny 11 hlasy.   

 

Ad.5.7 Nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Benešov u Semil 

Zastupitelstvo projednalo nařízení odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ Be-
nešov u Semil). Celková částka investičního odvodu ve výši odpisů movitého a nemovitého majetku 
na rok 2020 činí 36 970,00 Kč.  

Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Benešov u Semil ve výši 36 970 Kč 11 hlasy.  

 

Ad. 5.8. OZV č. 2/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty 

a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 

Zastupitelstvo obce projednalo OZV o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu 

technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním. 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu 

technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 

11 hlasy. 

 

Ad. 5.9. Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil za rok 

2020. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil 

v roce 2020. 

Ad. 5.10. Nový ceník Komunálních služeb – OZV č. 3/2020 o poplatku za komunální odpad 

Zastupitelstvo obce projednalo nový ceník Komunálních služeb, který stanovila svozová firma pro rok 

2021 a je třeba ho zapracovat do OZV o poplatku za komunální odpad. Do návrhu byly zpracovány 

varianty s navýšením o 6 % a o 4 %, dále byla ponechána varianta o nenavyšování poplatku 



za komunální odpad pro rok 2021. Starostka obce dala hlasovat pro první návrh, který byl jednomyslně 

schválen zastupiteli. 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2021 o 6% 

a Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad č. 3/2020 11 hlasy   

                                    

Ad. 5.11. Směrnice k zadávání veřejných zakázek 

Zastupitelstvo obce projednalo Směrnici č. 1/2020 k zadávání veřejných zakázek. 

Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2020 k zadávání veřejných zakázek 11 hlasy. 

 

Ad. 5.12 Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce Benešov u Semil ke dni 

31. 12. 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce 

Benešov u Semil ke dni 31. 12. 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce 

Benešov u Semil ke dni 31. 12. 2020 11 hlasy. 

 

Ad. 5.13 Finanční zpráva - rozpočtová opatření č. 5 

Zastupitelstvo obce projednalo finanční zprávu a rozpočtová opatření č. 5. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 5, neočekávané výdaje do konce roku 2019 

zapracuje účetní spolu se starostkou obce 11 hlasy.  

 

Ad. 5.14 Rozpočtové provizorium a parametr rozpočtu do doby schválení nového rozpočtu na rok 

2021 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové provizorium na rok 2021 
do doby schválení rozpočtu na rok 2021. V začátku roku navrhuje 1/12 skutečných výdajů roku 2020, 
na jednotlivé měsíce do přijetí rozpočtu na rok 2021.  
Dále zastupitelstvo projednalo parametry rozpočtu do schválení nového rozpočtu na rok 2021. Fi-
nanční výbor navrhuje sestavení rozpočtu na rok 2021 jako rozpočet vyrovnaný a pověřuje jeho sesta-
vením radu a finanční výbor obce.  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium a parametr rozpočtu na rok 2021 do doby 

schválení rozpočtu na rok 2021 ve výši 1/12 skutečných výdajů roku 2020, na jednotlivé měsíce do přijetí 

rozpočtu na rok 2021 11 hlasy.  

 

Ad. 5.15 Revitalizace lip u hřbitova – informace OŽP 

Zastupitelstvo obce projednalo, havarijní stav lip u hřbitova a následnou obnovu s možností čerpání 

dotace na obnovu stromořadí, dále projednalo potřebu odstranění napadené lípu u pomníku, která 

ohrožuje pádem své okolí, na ostatní lípy doporučuje provést dendrologický posudek. 

Zastupitelstvo obce schvaluje odstranění napadené lípu u pomníku, která ohrožuje pádem své okolí, 

na ostatní lípy doporučuje provést dendrologický posudek 11 hlasy. 



Ad. 5.16 Plán práce rady a zastupitelstva na I. pololetí roku 2021 

Zastupitelstvo obce projednalo Plán práce rady a zastupitelstva na I. pololetí roku 2021. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán práce rady a zastupitelstva na I. pololetí roku 2021 11 hlasy. 

 

Ad. 6. Diskuse 

 

Ad. 7. Závěr  

Starostka obce poděkovala všem přítomným zastupitelům za dobře odvedenou práci v roce 2020 

a popřála všem přítomným hodně zdraví a štěstí v roce 2021. 

 

Ad. 8. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 2. 12. 2020. 

č.52/ZO/2020  Zastupitelstvo obce bere na vědomí ceník pronájmu sportoviště 

č. 53/ZO/2020  Zastupitelstvo obce bere na vědomí doložku k bytovému pořadníku. 

č.54/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace pro rok 2021. 

č. 55/ZO/2020  a) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr předfinancování dotace školy na modernizaci 

učebny výpočetní techniky prostřednictvím 7. výzvy s názvem „MAS Brána do Českého 

ráje – IROP – Investice do vzdělávání. 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti prostřednictvím 7. výzvy s názvem 

„MAS Brána do Českého ráje – IROP – Investice do vzdělávání – na modernizaci učebny 

výpočetní techniky, kdy žadatelem bude Obec Benešov u Semil. 

č. 56/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace 

na roky 2022 – 2023. 

č. 57/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání částky 19 380 Kč z rezervního fondu na nákup 

materiálu na výrobu regálů do kabinetu a nákup tiskárny 11 hlasy.   

č. 58/ZO/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Benešov u Semil v celkové výši 36 970 Kč. 

č. 59/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2020 o stanovení podmínek pro pořádání 

a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

v souvislosti s jejich konáním. 

č. 60/ZO/2020  Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Benešov u Semil v roce 2020. 

č. 61/ZO/ 2020  Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 

2021 o 6 % a Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad č. 3/2020. 



č. 62/ZO/ 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2020 k zadávání veřejných zakázek.  

č. 63/ZO/ 2020  Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku 

a závazků Obce Benešov u Semil ke dni 31. 12. 2020. 

č. 64/ZO/ 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 5, neočekávané výdaje do konce 

roku 2019 zapracuje účetní spolu se starostkou obce. 

č. 65/ZO/ 2020 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium a parametr rozpočtu na rok 2021 

do doby schválení rozpočtu na rok 2021 ve výši 1/12 skutečných výdajů roku 2020, 

na jednotlivé měsíce do přijetí rozpočtu na rok 2021. 

č. 66/ZO/ 2020  Zastupitelstvo obce schvaluje odstranění napadené lípu u pomníku, která ohrožuje 

pádem své okolí, na ostatní lípy doporučuje provést dendrologický posudek. 

č. 67/ZO/ 2020  Zastupitelstvo obce schvaluje Plán práce rady a zastupitelstva na I. pololetí roku 2021. 

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 2.12 2020. ve 20:48 hodin. 

Zapsal dne: 2. 12. 2020. Vladimír Plecháč 

 

 

 

                          

…………………………………………                                                                    ………………………………………. 

Menšíková Michaela                                                                                    Špiroch Václav 

 


