
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 16. 2. 2022 v zasedací místnosti 

obecního úřadu od 19 h. 

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

Klimeš Petr, Houha Jaroslav, Klikar Jan BBA., Ing. Kovář Petr, Ing. Holata Petr, Menšíková Michaela, Bc. 

Matěchová Alena, Ing. Václavík Luděk, Mgr. Müllerová Dana, Ing. Bís Ladislav  

Omluveni: Špiroch Václav, MUDr. Nováková Lenka 

Ad. 1. Zahájení 

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

bylo přítomno 13 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: Vladimíra Plecháče,  

- za ověřovatele: Ing. Lukeš Jiří, Ing. Holata Petr. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

Program zastupitelstva: 

1. Rozpočet obce pro rok 2022 

2. Návrh na rozložení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. 

3. Zpráva o bezpečnostní situaci obce (PČR) 

4. Výsledek veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ, p. o. 

5. Zpráva z auditu Obce Benešov u Semil 

6. Dotace z rozpočtu obce pro spolky a příspěvkové organizace na rok 2022 

7. Podání žádosti o dotaci z programu POV Libereckého kraje – rekonstrukce zvonice 

Mimořádné doplnění: 

8.  Aktualizace Programu rozvoje obce na období let 2020 - 2027 

Zastupitelstvo schválilo program 15 hlasy. 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad.5.1 Rozpočet obce pro rok 2022 



Starostka obce předala slovo předsedovi finanční komise panu Ing. Ladislavu Bísovi, který 

po jednotlivých položkách představil přítomným zastupitelům a občanům rozpočet obce pro rok 2022 

spolu s plánovanými investicemi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2022 13hlasy. 

Ad.5.2  Návrh na rozložení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. za rok 2021  

Zastupitelstvo obce projednalo Návrh na rozložení hospodářského výsledku roku 2021 příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ. Částka 37 519,24 Kč bude poukázána ve prospěch rezervního fondu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozložení hospodářského výsledku roku 2021 příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ v částce 37 519, 24 Kč ve prospěch rezervního fondu 13 hlasy. 

Ad. 5.3 Zpráva o bezpečnostní situaci obce (PČR) 

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele se zprávou o bezpečnostní situaci obce za rok 2021, 

kterou sestavilo Obvodní oddělení Semily Policie České republiky. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci obce za rok 2021. 

Ad 5.4. Výsledek veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ, p. o. 

Zastupitelstvo obce projednalo výsledek veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ, p.o. za rok 2021. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ, p.o. za rok 2021. 

Ad. 5.5. Zpráva z auditu Obce Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu z auditu Obce Benešov u Semil za rok 2021, kterou provedla 

externí firma OK Libina. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z auditu Obce Benešov u Semil za rok 2021. 

Ad.5.7 Dotace z rozpočtu obce pro spolky a organizace na rok 2022  

Zastupitelstvo obce projednalo dotace pro spolky a finanční příspěvky z rozpočtu obce. Byly 

projednány veřejnoprávní smlouvy (TJ Benešov u Semil, SDH Benešov u Semil, TJ Sokol Benešov 

u Semil, KČT Benešov u Semil, MS Jizera, z.s., Kulturníci) a darovací smlouvy (Fokus, Lira, z.s., Hospic 

u 14 pomocníků)  

Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z rozpočtu obce pro spolky a organizace na rok 2022 na základě 

veřejnoprávních smluv č. 1/2021, č. 2/2022, č. 3/2022, č. 4/2022, č. 5/2022, č. 6/2022 a darovacích 

smluv (Fokus, Lira, z.s., Hospic u 14 pomocníků) 13hlasy. 

Ad.5.7 Podání žádosti o dotaci z programu POV Libereckého kraje – rekonstrukce zvonice 

Zastupitelstvo Obce projednalo podání žádosti o dotaci Libereckého kraje, na odbor regionálního 

rozvoje z programu 2.1 Program obnovy venkova, DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby 
a občanské vybavenosti pro rekonstrukci zvonice.  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Libereckého kraje z Programu obnovy 

venkova - Dotační titul 1, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na projekt 

„Rekonstrukce zvonice na zázemí pro kulturní činnost a pro obecní techniku“ ve výši 300 tis. Kč s tím, 

že obec počítá s dofinancováním realizace projektu do výše celkových nákladů z vlastních zdrojů 



a dalších dotací. Předpokládané náklady realizace projektu jsou 1 773 420,-Kč, zastupitelstvo obce 

v rozpočtu vyčlení odpovídající částku pro dofinancování projektu 13 hlasy. 

 

Ad. 5.8 Aktualizace Programu rozvoje obce na období  let 2020 – 2027 

Zastupitelstvo obce projednalo aktualizaci Programu rozvoje obce na období let 2020  - 2027. 

Konkrétně v bodu Opatření: „1.1. Zajištění, doplnění, revitalizace občanské vybavenosti” podbod 

„1.1.7. Rekonstrukce ZŠ/MŠ včetně revitalizace zahrady a modernizace vybavení” 2022 – 2025.  

Obnova vybavení školy, rekonstrukce a modernizace prostor ZŠ a MŠ. Revitalizace zahrady a prostor 

okolo školy. Bezpečný vstup do školy. 

Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce na období  let 2020 – 2027 13 hlasy. 

Ad. 6. Diskuse 

Ad. 8. Usnesení zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 16. 1. 2022 

č.1/ZO /2022  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2022. 

č.2/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozložení hospodářského výsledku roku 2021 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v částce 37 519, 24 Kč ve prospěch rezervního fondu. 

č.3/ZO/2022  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci obce za rok 2021. 

č.4/ZO/2022  Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ, p. o. 

za rok 2021 

č.5/ZO/2022  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z auditu Obce Benešov u Semil za rok 2021. 

č.6/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z rozpočtu obce pro spolky a organizace na rok 

2022 na základě veřejnoprávních smluv č. 1/2022, č. 2/2022, č. 3/2022, č. 4/2022, 

č. 5/2022, č. 6/2022 a darovacích smluv (Fokus, Lira, z.s., Hospic u 14 pomocníků). 

č.7/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Libereckého kraje z Programu 

obnovy venkova - Dotační titul 1, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 

vybavenosti na projekt „Rekonstrukce zvonice na zázemí pro kulturní činnost 

a pro obecní techniku“ ve výši 300 tis. Kč s tím, že obec počítá s dofinancováním 

realizace projektu do výše celkových nákladů z vlastních zdrojů a dalších dotací. 

Předpokládané náklady realizace projektu jsou 1 773 420,-Kč, zastupitelstvo obce v 

rozpočtu vyčlení odpovídající částku pro dofinancování projektu. 

Č. 8/ZO/2022 Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce na období  let 2020 - 2027 

Jednání bylo ukončeno ve 20,04 hodin. 

Zapsal dne: 16. 2. 2022. Vladimír Plecháč 

Ověřovatelé: 

 

 

………………………………                                                                                                          ……………………………… 

 Ing. Lukeš Jiří                                                                                                                           Ing. Holata Petr 


