
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 15. 12. 2021 v zasedací místnosti 

obecního úřadu od 19 h. 

Přítomni: Mgr. Slavíková Veronika (starostka obce), Plecháč Vladimír (místostarosta), Klimeš Petr, 

Houha Jaroslav, Klikar Jan BBA., Ing. Kovář Petr, MUDr. Nováková Lenka, Ing. Holata Petr, Menšíková 

Michaela, Bc. Matěchová Alena, Ing. Luděk Václavík, Špiroch Václav 

Omluveni: Ing. Bís Ladislav, Ing. Jiří Lukeš, Mgr. Müllerová Dana 

Ad. 1. Zahájení 

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

bylo přítomno 12 osob. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací 

kvorum činí 8 hlasů. 

Ad. 2. Volba řídících orgánů obce 

Starostka navrhla: 

- za zapisovatele: Plecháče Vladimíra, 

- za ověřovatele: Klikara Jana BBA., Menšíkovou Michelu 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

Program zastupitelstva: 

1. Rozpočet ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. 

2. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. 

3. Nařízení odvodu z investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o.c 

4. Zpráva o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ 

5. Obecně závazná vyhláška o poplatku za odpady (změna zákona o odpadech) 

6. Zpráva finančního výboru – hospodaření obce v roce 2021 

7. Rozpočtové opatření č. 7/2021 

8. Rozpočtové provizorium a schválení parametru rozpočtu pro rok 2022 

9. Plán práce rady a zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2022 

10. Zpráva bytové komise – bytový pořadník 

11. Izolace domu čp. 201 (naproti obecnímu úřadu) 

12. Žádost o pronájem sportovního areálu KČT Benešov u Semil 

13. Schválení výběrového řízení na podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací 

dokumentace projektové dokumentace kanalizace a ČOV. 

14. Možnost podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zvonice. 

 



Zastupitelstvo schválilo program 12 hlasy. 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad.5.1 Rozpočet ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace pro rok 2022.  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace pro rok 2022 12 hlasy. 

Ad.5.2 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. 

Zastupitelstvo obce projednalo střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. na roky 

2023 – 2024.  

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o.  na roky 2023 

– 2024 12hlasy. 

Ad. 5.3. 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 2021 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 12 hlasy. 

Ad 5.4. Zpráva o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Benešov u Semil, 

příspěvkové organizace, na základě veřejnoprávní kontroly ze dne 10. 11. 2021.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Benešov u Semil, 

příspěvková organizace ze dne 10. 11. 2021.  

Ad. 5.5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci 

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci 12hlasy. 

Ad. 5.6. Zpráva finančního výboru – hospodaření obce v roce 2021 

 Předsedající starostka obce seznámila přítomné zastupitele se zprávou finančního výboru 

o hospodaření obce v roce 2021. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o hospodaření obce v roce 2021. 

Ad.5.7 Rozpočtové opatření č. 7/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 7/2021. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021, neočekávané příjmy a výdaje do konce 

roku 2021 zapracují do rozpočtu obce starostka obce a účetní, 12 hlasy.  



Ad. 5.14 Rozpočtové provizorium a parametr rozpočtu do doby schválení nového rozpočtu na rok 2022 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové provizorium na rok 2022 do 
doby schválení rozpočtu na rok 2022. V začátku roku navrhuje 1/12 skutečných výdajů roku 2021, na 
jednotlivé měsíce do přijetí rozpočtu na rok 2022.  
Dále zastupitelstvo projednalo parametry rozpočtu do schválení nového rozpočtu na rok 2022. Fi-
nanční výbor navrhuje sestavení rozpočtu na rok 2022 jako rozpočet vyrovnaný a pověřuje jeho sesta-
vením radu a finanční výbor obce.  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium a parametr rozpočtu na rok 2022 do doby 

schválení rozpočtu na rok 2022 ve výši 1/12 skutečných výdajů roku 2021, na jednotlivé měsíce do přijetí 

rozpočtu na rok 2022 12 hlasy. 

Ad. 5.9. Plán práce rady a zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2022 

Zastupitelstvo obce projednalo plán práce rady a zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2022. 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce rady a zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2022 12hlasy. 

Ad. 5.10. Zpráva bytové komise – bytový pořadník 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu bytové komise – bytový pořadník a mimořádnou žádost o byt 

se zprávou Centra rodinné péče, domov a rodina, vedené pod neziskovou organizací Most ke vzdělání 

z. s. 

a) Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 45/2021 12hlasy. 

b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením nájemní smlouvy ze sociálních důvodů na 

dobu 6měsíců, s panem Václavem Žídkem starším 12hlasy. 

Ad. 5.11. Izolace domu čp. 201 (naproti obecnímu úřadu) 

Zastupitelstvo obce projednalo stav domu čp. 201 (naproti obecnímu úřadu), kde je řešena situace 

s vlhnoucím zdivem v bytech nájemníků. Neodbornou rekonstrukcí v letech minulých dochází ke 

srážení vlhkosti pod izolační vrstvou omítky domu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nutné úpravy izolace domu čp. 201. 

Ad. 5.12 Žádost o pronájem sportovního areálu KČT Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem sportovního areálu KČT Benešov u Semil na 

31. 12. 2021. 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pronájem sportovního areálu KČT Benešov u Semil 11hlasy, 

zdržel se Plecháč Vladimír. 

Ad. 5.13 Schválení výběrového řízení na podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení 

a zadávací dokumentace projektové dokumentace kanalizace a ČOV. 

Zastupitelstvo obce projednalo schválení výběrového řízení na podání nabídek ve zjednodušeném 

podlimitním řízení a zadávací dokumentace projektové dokumentace kanalizace a ČOV. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na podání nabídek ve zjednodušeném 

podlimitním řízení a zadávací dokumentace projektové dokumentace kanalizace a ČOV 12 hlasy. 

 



Ad. 5.14 Dotace MMR na projekt "Rekonstrukce zvonice na zázemí pro kulturní činnost" 
Zastupitelstvo Obce projednalo podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce zvonice na zá-
zemí pro kulturní činnost" z Programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8210 – Podpora obnovy 
a rozvoje venkova DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.  Projekt je s před-
pokládaným investičním nákladem 1 773 420,00 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce 

zvonice na zázemí pro kulturní činnost" z Programu MMR   117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje 

venkova DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.  Projekt je s předpokládaným 

investičním nákladem 1 773 420,00 Kč 12 hlasy. 

Obec Benešov u Semil se zavazuje v případě poskytnutí dotace k dofinancování realizace projektu 

z vlastních zdrojů. 

Ad. 6. Diskuse 

 

Ad. 8. Usnesení zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 15. 12. 2021 

 

č.72/ZO /2021 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace pro rok 2022. 

č.73/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov u Semil, 

příspěvkové organizace na roky 2023 - 2024 12hlasy. 

č.74/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkové 

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

č.75/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ 

Benešov u Semil, příspěvková organizace ze dne 10. 11. 2021. 

č.76/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

č.77/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o hospodaření obce 

v roce 2021. 

č.78/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021, neočekávané příjmy a 

výdaje do konce roku 2021 zapracují do rozpočtu obce starostka obce a účetní. 

č.79/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium a parametr rozpočtu na rok 

2022 do doby schválení rozpočtu na rok 2022 ve výši 1/12 skutečných výdajů roku 

2021, na jednotlivé měsíce do přijetí rozpočtu na rok 2022. 

č.80/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce rady a zastupitelstva obce na I. pololetí roku 

2022. 

č.81/ZO/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 45/2021. 



č. 82/ZO/2021  Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením nájemní smlouvy ze sociálních 

důvodů na dobu 6měsíců, s panem Václavem Žídkem starším. 

č.83/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí nutné úpravy izolace domu čp. 201. 

č.84/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pronájem sportovního areálu KČT Benešov 

u Semil. 

č.85/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na podání nabídek 

ve zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací dokumentace projektové 

dokumentace kanalizace a ČOV. 

č.86/ZO/2021  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 

"Rekonstrukce zvonice na zázemí pro kulturní činnost" z Programu MMR   117D8210 – 

Podpora obnovy a rozvoje venkova DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba 

veřejných budov.  Projekt je s předpokládaným investičním nákladem 1 773 420,00 Kč. 

Obec Benešov u Semil se zavazuje v případě poskytnutí dotace k dofinancování 

realizace projektu z vlastních zdrojů. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 15. 12. 2021 ve 21,17 hodin. 

Zapsal dne: 15. 12. 2021. Vladimír Plecháč 

Ověřovatelé: 

 

 

 

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

Klikar Jan, BBA.        Menšíková Michaela 


