
Zápis. č. 7 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 18.12.2014 

 

Přitomni:  

Ing. Bís Ladislav, Dolenský  Vladimír, Hubař Jan, Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. 

Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, 

Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana, Špiroch Václav, Ing. 

Václavík Luděk 

Omluveni: 

 Ing. Lukeš Jiří st. 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Volba řídících orgánů 

3. Způsob hlasování 

4. Návrh programu jednání 

5. Projednání jednotlivých bodů 

6. Usnesení 

7. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 14 přítomných zastupitelů je 

zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Hubař Jan, Menšíková Michaela 

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

a) Zásady sestavení rozpočtu a rozpočtové provizorium na rok 2015 

b) Rozpočtový výhled na 2015 - 2017 

c) Rozpočtové opatření č.5 

d) Bytový pořadník – prosinec 2014 

e) OZV 2/2014 odpady 

f) Přijetí daru a schválení smlouvy 

g) Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ 

Dále starosta navrhl doplnit bod jednání: 

h)   Smlouva o příspěvku na dopravní obslužnost 

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

 

 

 

 



Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.a) Zásady sestavení rozpočtu a rozpočtové provizorium na rok 2015 

Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem na sestavení rozpočtu na rok 2015, kdy starosta navrhl 

sestavit rozpočet jako vyrovnaný. Zároveň bylo projednáno rozpočtové provizorium na dobu 

do  schválení rozpočtu na rok 2015 – výdaje v příslušném měsíci ve výši 1/12 výdajů roku 

2014. 

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.b) Rozpočtový výhled na 2015 - 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na roky 2015 až 2017 dle materiálu od 

firmy Cityfinance sloužícího pro přípravu rozpočtu na příjmové straně. Rozpočtový výhled je 

přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.c) Rozpočtové opatření č. 5 

Starosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č. 5/2014, které je přílohou č. 2 tohoto 

zápisu.  

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy 

 

Ad. 5.d) Bytový pořadník – prosinec 2014 

Zastupitelstvo projednalo bytový pořadník č. 13 – prosinec 2014 předložený bytovou komisí. 

Nikdo ze zastupitelů nenavrhl navýšení bodů některému z ucháčů za sociální situaci. Bytový 

pořadník č. 13 je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.e) OZV 2/2014 odpady 

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o poplatku za komunální 

odpad, kde ceny zůstávají na úrovni roku 2014 a zdražení Severočeských komunálních služeb 

o 1,3% bude kompenzováno z poplatku za třídění. OZV je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.f) Přijetí daru a schválení smlouvy 

Zastupitelstvo obce projednalo přijetí daru pozemků p.č. 866/2 a 875/2 od soukromého 

vlastníka na nichž je v současné době místní komunikace pod kravínem a pověřuje starostu 

podpisem Darovací smlouvy.  

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.g) Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ 

Zastupitelstvo obce projednalo změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Benešov u Semil. P. Klimeš  

navrhl upravit částku v návrhu zřizovací listiny v článku VI. odst. 13 písm. a) na 500 tisíc Kč. 

Zřizovací listina ZŠ a MŠ Benešov u Semil je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

 

 

Ad. 5.h) Smlouva o příspěvku na dopravní obslužnost 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se smlouvou o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 

libereckého kraje a výši příspěvku, který je v celém kraji stejný a to 90,- Kč na obyvatele jako 

v letech předcházejících. 



Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 6. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 18.12.2014 

 

č. 58/2014: Zastupitelstvo schvaluje zásady sestavení rozpočtu na rok 2015 - vyrovnaný 

rozpočet včetně rozpočtového provizoria. 

č. 59/2014: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 až 2017. 

č. 60/2014: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2014 s tím, že neočekávané 

příjmy a výdaje zapracují do rozpočtu správce rozpočtu a účetní. 

č. 61/2014: Zastupitelstvo schvaluje bytový pořadník č. 13 – prosinec 2014. 

č. 62/2014: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o poplatku za 

komunální odpad. 

č. 63/2014: Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru - pozemků p.č. 866/2 a 875/2 a pověřuje 

starostu podpisem Darovací smlouvy.  

č. 64/2014: Zastupitelstvo schvaluje změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Benešov u Semil. 

č. 65/2014: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti libereckého 

kraje. 

 

Ad. 7. Závěr 

Jednání bylo ukončeno ve 20:25 hodin. 

 

Zapsal dne 18.12.2014 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Jan Hubař 

 

 

  Michaela Menšíková 

 

 

 

-----------------------------                                                                      ------------------------------- 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2017 

2. Rozpočtové opatření č. 5/2014. 

3. Bytový pořadník č. 13 – prosinec 2014. 

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o poplatku za komunální odpad. 

5. Zřizovací listina ZŠ a MŠ Benešov u Semil. 


