Zápis č. 5
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil
konaného dne 14. 11. 2013
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Václavík Luděk, Plecháč Vladimír,

Nepřítomni: Ing. Hylmar Jan
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 12 přítomných zastupitelů je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Ad 2. Volba orgánů schůze
Starosta navrhl za zapisovatele:
Ing. Jiří Lukeš ml.
za ověřovatele:
Vladimír Dolenský, Mgr. Dana Müllerová
Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Ad 3. Způsob hlasování
Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť a přijímat samostatné
usnesení k jednotlivým bodům.
Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4. Program jednání
1. Rozpočtové opatření č. 4
2. Inventury 2013
3. Smlouva s Libereckým krajem - dopravní obslužnost
4. Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku na vodárnu Příkrý
5. Schválení prodeje p.p.č. 437/12 a p.p.č. 437/13
6. Záměr směny a koupě obecního majetku
7. Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2014
8. Rozpočtové provizorium
9. Odměny zastupitelům na rok 2014
10. Různé
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle návrhu.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Ad 5. Projednání jednotlivých bodů
Ad 5.1. Rozpočtové opatření č. 4/2013
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Rozpočtového opatření č. 4/2013 předložený předsedou
finančního výboru.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 dle návrhu (viz příloha č. 1).
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Ad 5.2. Inventury 2013
Zastupitelstvo projednalo Příkaz starosty k provedení řádné inventury majetku a závazků obce
k 31.12.2013 s následujícím složením komisí:
Hlavní inventarizační komise: ing. J. Lukeš ml. (předseda), D. Lampa, D. Novotná
Dílčí inventarizační komise č. 1: ing. J. Lukeš st. (předseda), J. Hloušková, M. Menšíková
Dílčí inventarizační komise č. 2: ing. L. Václavík, D. Novotná, P. Vlach
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o inventurách za rok 2013.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Ad 5.3. Smlouva s Libereckým krajem - dopravní obslužnost
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro rok 2014. Výše příspěvku pro obec je 77 310 Kč (zachována částka na obyvatele).
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a souhlasí
s uhrazením částky 77 310 Kč Libereckému kraji na dopravní obslužnost v roce 2014.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0
Ad 5.4. Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku na vodárnu Příkrý
Starosta informoval o přípravách zahájení stavebních prací na úpravně vody v Příkrém v rámci
projektu intenzifikace. Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku
z rozpočtu obce v roce 2013 a 2014 v celkové výši 500 000 Kč (á 250 000 Kč/rok).
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku na
intenzifikaci úpravny vody a souhlasí s uhrazením příspěvku ve výši 250.000 Kč za rok 2013.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0
Ad 5.5. Schválení prodeje p.p.č. 437/12 a p.p.č 437/13
Zastupitelstvo projednalo návrh prodeje pozemků p.p.č. 437/12 o výměře 699 m2 a p.p.č 437/13
o výměře 1285 m2 na základě zpracovaných znaleckých posudků ceny pozemku.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.p.č. 437/12 a pozemku 437/13 dle předložených
podkladů. Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Ad 5.6. Záměr směny a koupě obecního majetku
Zastupitelstvo projednalo návrh majetkového vypořádání pozemků dotčených opravou místní
komunikace v lokalitě Na Koutě. Část pozemků bude s majiteli vypořádána formou směny pozemků,
část bude odkoupena. Podkladem pro vypořádání je zpracovaný geometrický plán podepsaný všemi
účastníky. Na základě rozhodnutí ZO bude zveřejněn záměr směny a koupě obecního majetku.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru směny a koupe obecního majetku dle
přeloženého návrhu. Pro 12, proti 0, zdržel se 0
Ad 5.7. Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2014
Zastupitelstvo projednalo zásady pro sestavení rozpočtu obce na rok 2014. Rada obce a finanční
výbor doporučují sestavení vyrovnaného rozpočtu. V případě potřeby bude do financování zapojen
zůstatek na běžném účtu.
Zastupitelstvo obce souhlasí se sestavením vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2014.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0
Ad 5.8. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provizoria a rok 2014 ve výši 1/12 výdajů roku 2013
na jeden měsíc roku 2014, a to do schválení rozpočtu na rok 2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 do doby schválení rozpočtu.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0
Ad 5.9. Odměny zastupitelům na rok 2014
Zastupitelstvo projednalo návrh výše odměn členům zastupitelstva na rok 2014. Rada obce
doporučuje ponechat výši odměn na úrovni roku 2013. V případě změny v Nařízení vlády 37/2003
ukládá zastupitelstvo promítnout tuto změnu do stanovení odměn při zachování výše odměny 50%.
Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn členům zastupitelstva na rok 2014 dle aktuálního
znění Nařízení vlády 37/2003 ve výši 50%
Pro 11, proti 0, zdržel se 1 (Z. Kučera)
Ad 5.10.Různé
Poděkování poslance Evropského parlamentu
Starosta informoval o poděkování poslance Evropského parlamentu E. Kožušníka místostarostovi
obce za setkání a doprovod v rámci jeho běhu napříč ČR.
Dotace na vybavení JSDH
Starosta informoval o přidělení dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 169 tis. Kč na vybavení
zásahové jednotky SDH Benešov u Semil a o způsobu využití této dotace. Přidělení a využití dotace
projednal finanční výbor. JSDH dále obdrží od pojišťovny plnění za zásah s vyproštěním automobilu
v listopadu t. r. Obě částky budou v případě nevyčerpání převedeny do roku 2014 ve formě navýšení
kapitoly JSDH.

Podnět na vybavení komunikací
Z. Kučera přednesl podnět na dovybavení silni zrcadly, a to v zatáčkách do Podolí a v zatáčce do
Podskalí. Starosta podnět projedná s příslušnými orgány a poptá dodavatele.
Příspěvek na pojízdnou prodejnu
Od října t.r. byla v obci zřízena služba pojízdné prodejny potravin (M. Špiroch). Starosta informoval
o možnosti poskytnutí finančního příspěvku na základě podané žádosti. Po obdržení žádosti bude tato
projednána Radou obce.
Ad 6. Usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 14. 11. 2013:
č. 30/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 dle návrhu (viz příloha č. 1).
č. 31/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o inventurách za rok 2013.
č. 32/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a souhlasí
s uhrazením částky 77 310 Kč Libereckému kraji na dopravní obslužnost v roce 2014.
č. 33/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku na
intenzifikaci úpravny vody a souhlasí s uhrazením příspěvku ve výši 250.000 Kč za rok
2013.
č. 34/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.p.č. 437/12 a pozemku 437/13 dle
předložených podkladů.
č. 35/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru směny a koupe obecního majetku dle
přeloženého návrhu.
č. 36/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí se sestavením vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2014.
č. 37/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 do doby schválení
rozpočtu.
č. 38/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn členům zastupitelstva na rok 2014 dle
aktuálního znění Nařízení vlády 37/2003 ve výši 50%.
7. Závěr:
Jednání skončilo v 20. 30 hod.
Zapsal dne 14. 11. 2013
Ing. Jiří Lukeš ml.
Ověřili:

Vladimír Dolenský
Mgr. Dana Müllerová

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

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

