
Zápis č. 1  
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 26. 02. 2014 

Přítomni:  Dolenský Vladimír, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, MUDr. Kučera Zdeněk, Lampa 
Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. Lukeš Jiří st., Menšík Zdeněk, Menšíková Michaela, 
Mgr. Müllerová Dana, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana, Ing. Václavík Luděk 

Omluveni: Ing. Hylmar Jan, Špiroch Václav. 

Návrh programu: 

1. Zahájení 
2. Volba řídících orgánů  
3. Způsob hlasování 
4. Návrh programu   
5. Projednání jednotlivých bodů 
6. Usnesení 
7. Závěr  

Ad 1. Zahájení 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 13 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 13, 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, konečné hlasování bude zaneseno do usnesení.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování.  
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 4. Program jednání  

Starosta přednesl návrh programu jednání schválený Radou obce. 

1. Výsledky Inventur 2013 
2. Schválení působení MAS na území obce 
3. Bytový pořadník 
4. Vícestranná smlouva s městem Semily – plyn 
5. Připojení k projektu vzdělávání 
6. Zahájení kontroly z KÚ 
7. Informace z VHS 
8. Rozpočet 2014 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle návrhu. 
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5. Projednání jednotlivých bodů 

Ad 5.1. Výsledky Inventur 2013 

Na základě příkazu starosty číslo 1 ze dne 14.11.2013  proběhla řádná inventarizace majetku  a 
závazků k 31.12.2013 v obci Benešov u Semil s tímto výsledkem: provedenou inventarizací nebyly 
zjištěny nedostatky.   

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2013 dle 
návrhu. Pro 13, proti 0, zdržel se 0.  

Ad 5.2. Schválení působení MAS na území obce 

Všechny obce dotčené MAS schválí zařazení svého správního území do území působnosti dané MAS 
na období 2014 – 2020. Obec může působit pouze v jedné MAS. Je to požadováno Ministerstvem pro 
strategii na plánovací období 2014 – 2020 a nově se tomu říká standardy. 

Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje, že správní území obce je součástí regionu MAS 
Brána do Českého ráje a územím působnosti MAS Brána do Českého ráje na období 2014-
2020. Pro 13, proti 0, zdržel se 0.  

Ad 5.3. Bytový pořadník 

Zastupitelstvo projednalo návrh bytového pořadník přeložený bytovou komisí. Nikdo ze zastupitelů 
nenavrhl navýšení bodů některému z uchazečů za obecní význam. 

Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 10 - únor 2014 dle návrhu bytové komise. 
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.4. Vícestranná smlouva s městem Semily – plyn 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh „Vícestranné smlouvy o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ s Městem Semily, na základě které 
se obec účastní společné elektronické dražby na dodavatele zemního plynu („Veřejná zakázka 
o sdružených službách dodávky zemního plynu pro město Semily, další města/obce a jejich 
příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí měst/obcí – 
maloodběr/středoodběr“) na období 2015-2016. Centrálním zadavatelem bude Město Semily. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Vícestranné smlouvy o společném postupu zadavatelů 
při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle návrhu.  
Pro 13, proti 0, zdržel se 0.  

Ad 5.5. Připojení k projektu vzdělávání 

Zastupitelstvo projednalo informace Vzdělávacího centra Turnov o.p.s. o přípravě projektu 
na vzdělávání obyvatel obcí a měst do 2000 obyvatel s nabídkou připojení se k projektu (zdarma 
pro obec i obyvatele) v případě schválení a realizace projektu.  

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s připojením obce do připravovaného projektu 
vzdělávání. Pro 13, proti 0, zdržel se 0   



Ad 5.6. Zahájení kontroly z KÚ 

Zastupitelstvo obce projednalo Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Benešov 
u Semil a DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2013, které proběhne ve dnech 12. a 13. 3. 2013. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dle 
předložených podkladů. Pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Ad 5.7. Informace z VHS 

Starosta obce seznámil Zastupitelstvo s materiálem z jednání VHS.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z VHS Turnov. Pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Ad 5.8. Rozpočet 2014 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2014, projednaný Radou obce a 
Finančním výborem. Rozpočet obce je sestaven jako vyrovnaný ve výši 9 523 300 Kč. 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočet obce Benešov u Semil na rok 2014 dle 
předloženého návrhu. Pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Ad 6. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 26. 02. 2014: 

č. 1/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky inventur majetku a závazků k 31.12. 2013 dle 
návrhu. Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

č. 2/2014: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje, že správní území obce je součástí regionu 
MAS Brána do Českého ráje a územím působnosti  MAS Brána do Českého ráje na 
období 2014-2020. Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

č. 3/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 10 - únor 2014 dle návrhu bytové 
komise. Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

č. 4/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Vícestranné smlouvy o společném postupu 
zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele dle 
návrhu. Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

č. 5/2014: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s připojením obce do připravovaného 
projektu vzdělávání. Pro 13, proti 0, zdržel se 0   

č. 6/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dle 
předložených podkladů. Pro 13, proti 0, zdržel se 0 

č. 7/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z VHS Turnov. Pro 13, proti 0, zdržel se 0 

č. 8/2014: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočet obce Benešov u Semil na rok 2014 
dle předloženého návrhu. Pro 13, proti 0, zdržel se 0 



7. Závěr: 

Jednání skončilo v 20. 15 hod. 
Zapsal dne 26. 2. 2014 Ing. Jiří Lukeš ml.  
 
Ověřili:     Vladimír Dolenský 
 
    Mgr. Dana Müllerová  
 
 
 
 
 
 
     --------------------------      ------------------------------ 
        Dalibor Lampa                                                                       Ing. Jiří Lukeš ml.. 
           starosta                                                                                              místostarosta  


