
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 19. 12. 2022 v zasedací 

místnosti obecního úřadu od 19 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Slavíková Veronika, Hádek Ondřej, Holan Filip, Houha Jaroslav, Mgr. Lampová Hana, 

Ing. Lukeš Jiří, Lukeš Roman, Bc. Matěchová Alena, Novák Jaroslav, MUDr. Nováková Lenka, Špiroch 

Václav, Ing. Václavík Luděk, Plecháč Vladimír, Ing. Bís Ladislav,  

Omluven: Mgr. Kučerová Nikol 

 

Ad. 1. Zahájení 

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

zastupitelů bylo přítomno 14 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: Bc. Matěchová Alena, Novák Jaroslav 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

Program zastupitelstva: 

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

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

3. Zpráva o kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. 

4. Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. 

 

 



5. Plán práce zastupitelstva a rady obce na I. pololetí roku 2023 

6. Darovací smlouva – p. p. č. 497 (Podskalí) 

7. Zpráva finančního výboru 

8. Rozpočtové opatření č. 6 

9. Rozpočtové provizorium a schválení parametru rozpočtu pro rok 2023 

10. Zpráva o výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Benešov u Semil 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě 5/5022 na projekt odkanalizování obce Benešov u Semil 

12. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 

věci 

14. Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům od 1.1.2023 

Zastupitelstvo schválilo program 14 hlasy. 

 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

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

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov u Semil na rok 2023, p.o 

za přítomnosti ředitelky školy paní Mgr. Moniky Hnídkové. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. na rok 2023 14 hlasy. 

 

Ad.5.2 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 

Benešov u Semil). Celková částka investičního odvodu ve výši odpisů movitého a nemovitého 

majetku na rok 2022 činí 41 152,00 Kč.  

Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Benešov u Semil ve výši 41 152,00 Kč 14 hlasy. 

 

Ad 5.3 Zpráva o kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Benešov u Semil p. o. 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. za rok 

2022.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p.o. 

za rok 2022. 

 

  



Ad 5.4 Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Benešov u Semil p. o. 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh čerpání částky z rezervního fondu příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ v částce 14 000 Kč na nákup pracovního stolu pro hospodářku školy.  

Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání částky 14 000 Kč z rezervního fondu na nákup pracovního stolu 

pro hospodářku školy 14 hlasy. 

 

Ad. 5.5 Plán práce zastupitelstva a rady obce na I. pololetí roku 2023 

Zastupitelstvo obce projednalo plán práce zastupitelstva a rady obce na I. pololetí roku 2023. 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce rady a zastupitelstva na I. pololetí roku 2023 14hlasy. 

 

Ad. 5.6 Darovací smlouva – p. p. č. 497 (Podskalí) 

Zastupitelstvo obce projednalo dar pozemku č. 497 – Podskalí (stará cesta), jedná se o pozemek 

o výměře 81 m2, který je ve vlastnictví paní Marie Koubové. Pozemek je pro ni prakticky nevyužitelný 

a navrhuje ho převést do majetku obce bezúplatně. 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu 14 hlasy. 

 

Ad.5.7 Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo obce vyslechlo předsedu finanční komise pana Ing. Jiřího Lukeše, se zprávou 

finančního výboru. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

Ad.5.8 Rozpočtové opatření č. 6 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 6. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6, neočekávané příjmy a výdaje do konce roku 

2022 zapracují do rozpočtu obce starostka obce a účetní 14 hlasy. 

 

Ad.5.9 Rozpočtové provizorium a schválení parametru rozpočtu pro rok 2023 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové provizorium na rok 2023 do 

doby schválení rozpočtu na rok 2023. V začátku roku navrhuje 1/12 skutečných výdajů roku 2022, na 

jednotlivé měsíce do přijetí rozpočtu na rok 2023.  



Dále zastupitelstvo projednalo parametry rozpočtu do schválení nového rozpočtu na rok 2023. 

Finanční výbor navrhuje sestavení rozpočtu na rok 2023 jako rozpočet vyrovnaný a pověřuje jeho 

sestavením radu a finanční výbor obce.  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium a parametr rozpočtu na rok 2023 do doby 

schválení rozpočtu na rok 2023 ve výši 1/12 skutečných výdajů roku 2022, na jednotlivé měsíce 

do přijetí rozpočtu na rok 2023 14 hlasy. 

 

Ad.5.10 Zpráva o výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Benešov 

u Semil. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Benešov 

u Semil. 

 

Ad.5.11 Dodatek č. 1 ke smlouvě 5/5022 na projekt odkanalizování obce Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 1 ke smlouvě 5/5022 na projekt odkanalizování obce 

Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 5/5022 na projekt odkanalizování obce 

Benešov u Semil 14 hlasy. 

 

Ad.5.12 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

Zastupitelstvo obce projednalo a doplnilo obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu 14 hlasy. 

 

Ad.5.13 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z 

nemovité věci 

Zastupitelstvo obce projednalo obecně závaznou vyhláška o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci. Vzhledem k rapidně narůstajícím cenám za svoz komunálního 

odpadu, dojde k minimálnímu nárustu ceny poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 

věci. Nárust ceny je 0,05 Kč/za litr. 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci 14 hlasy. 

 

  



Ad.5.14 Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům od 1.1.2023 

Zastupitelstvo projednalo úpravu výše odměn neuvolněným zastupitelům obce pro následující 

období, které vychází v platnost od 1. 1. 2023, dle nařízení vlády č.318/2017 Sb a přílohy. Navržená 

částka odměn byla stanovena ve výši 50% z celkové stanovené částky, pro všechny neuvolněné 

zastupitele včetně funkce místostarosty. 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování souhrnné odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

dle nařízení vlády č.318/2017 Sb. 8 hlasy, 5 proti, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh na odměny zastupitelů ve výši 50 % 14 hlasy. 

Výše odměn: 

- člen rady ve výši 3 570,00 Kč 
- místostarosta ve výši 16 063,00 Kč 
- předsedu výboru a komise ve výši   1 785,00 Kč 
- člen výboru a komise ve výši 1 487,00 Kč 
- člen zastupitelstva ve výši 893,00 Kč                   

 

Ad. 6. Diskuse   

V diskuzi vystoupil Ing. Jiří Lukeš s informacemi ohledně projektu dopravní situace v Podolí. 

 

Ad. 7. Usnesení zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 19. 12. 2023 

č.67/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. na rok 2023. 

č.68/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Benešov u Semil ve výši 41 152,00 Kč. 

č.69/ZO/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření školy za rok 2022. 

č.70/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání částky 14 000 Kč z rezervního fondu na nákup 

pracovního stolu pro hospodářku školy. 

č.71/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce rady a zastupitelstva na I. pololetí roku 2023. 

č.72/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu. 

č.73/ZO/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

č.74/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6, neočekávané příjmy a výdaje 

do konce roku 2022 zapracují do rozpočtu obce starostka obce a účetní. 

č.75/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium a parametr rozpočtu na rok 

2023 do doby schválení rozpočtu na rok 2023 ve výši 1/12 skutečných výdajů roku 

2022, na jednotlivé měsíce do přijetí rozpočtu na rok 2023. 

č.76/ZO/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly nahrazující interní 

audit obce Benešov u Semil. 



č.77/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 5/5022 na projekt 

odkanalizování obce Benešov u Semil.  

 č.78/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.  

č.79/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

Č.80/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování souhrnné odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva dle nařízení vlády č.318/2017 Sb. 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh na odměny zastupitelů ve výši 50 %. 

Výše odměn: 

- člen rady ve výši 3 570,00 Kč 

- místostarosta ve výši 16 063,00 Kč 

- předsedu výboru a komise ve výši   1 785,00 Kč 

- člen výboru a komise ve výši 1 487,00 Kč 

- člen zastupitelstva ve výši 893,00 Kč                   

  

 

Jednání bylo ukončeno ve 20,45 hodin. 

 

Zapsal dne 19.12. 2022 Vladimír Plecháč 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

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

 Bc. Matěchová Alena         Novák Jaroslav  


