
   
Zápis č.1 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 
ze dne 19.2. 2009    

 
Přítomni: Ing. Bachtíková Jitka, Hubař Jan,  Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Lampa 
Dalibor, Ing. Lukeš Jiří st., Ing. Lukeš Jiří ml, Menšík Zdeněk, Mgr. Morávková Anna,                     
Mgr. Müllerová Dana, Plecháč Vladimír, Špiroch Václav.  
 
Nepřítomni: Kučera Miroslav. Mgr. Strmisková  Šárka 
 
Program:  
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 řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 
Ad.2:  Volba orgánů schůze: starosta navrhl  
            za zapisovatele  :  Mgr. Anna Morávková, 
            za ověřovatele   :  Menšík Zdeněk, Špiroch Václav         
Zatupitelstvo schvaluje 13 hlasy  

 
Ad.3:  Způsob hlasování: starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu 
zvlášť.      
Zatupitelstvo schvaluje 13 hlasy  
 
Ad.4:  Návrh programu jednání 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Prodej pozemku ( Hoffmannová) 
3. Vyhlášení záměru odprodeje pozemku (Strmisková) 
4. Převod pozemků mezí KSSLK a Obcí Benešov u Semil 
5. Odměny zastupitelů na rok 2009 
6. Informace z HZS LK 
7. Dokončení tarasu u čistírny odpadních vod 
8. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2008  
9. Zadání úkolu Kontrolnímu výboru 
10. Seznámení s výsledkem výběrového řízení 
11. Žádosti o dotace – Datová schránka, Oprava střechy a podlah  radnice 
12. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Semily a obcí Benešov  na výkon agendy 

městské policie  
13. Seznámení se Závěrečnou zprávou o kontrole hospodaření Obce v roce 2008 
14. Seznámení se Závěrečnou zprávou o kontrole hospodaření  MR v roce 2008 
15. Žádost o výměnu bytu 
16. Rozpočet na rok 2009 
17. Diskuze 

 
Zatupitelstvo schvaluje 13 hlasy  



 
 
 
Ad.5.: Projednání jednotlivých bodů 
 
Ad.5.1.:  Zprávy předsedů výborů a komisí: 

Zprávu o činnosti přednesli předsedové kontrolního výboru,  finančního výboru,  komise pro 
kulturu a sport, životního prostředí  a bytové.  Zastupitelstvo konstatuje, že komise pracují aktivně a 
konkrétní výstupy jejich jednání budou radou a zastupitelstvem dále využity.  
Zastupitelstvo bere zprávy na vědomí  
 

Ad.5.2.: Prodej pozemku : Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje prodej  pozemku p.p.č. 
432/4 o výměře  57 m2  pí. Hofmannové za odhadní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku  
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 13 hlasy 
 

Ad.5.3.: Vyhlášení záměru: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil projednalo vyhlášení  záměru 
prodeje p.p.č. 409/10  o výměře  192 m2. 
Zastupitelstvo  schvaluje záměr prodeje prodeje pozemku 13 hlasy 
 
Ad.5.4.:.Převod pozemků: zastupitelstvo projednalo návrh bezúplatného daru pozemků z 
vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví obce Benešov u Semil a to p.p.č. 25/32, 2582/19, 
2582/20, 2582/21, 2582/22, 2582/26, 2582/27, 2582/28, 2582/30, 2582/32,  2582/33, 2582/34              
a dále projednalo návrh bezúplatného darování pozemků ve vlastnictví obce Benešov u Semil do 
vlastnictví Libereckého kraje a to p.p.č. 463/4, 458/24, 458/25, 2582/68, 2582/98, 221/1, 221/3, 
223/2, 223/5,  223/6, 225/1 a 296. 
Jedná se o vypořádání  pozemků pod silnicí II/292 směrem na Jilemnici. Výměry a cena jsou 
uvedeny v příloze, jež je součástí zápisu. 
Zastupitelstvo  návrhy schvaluje 13 hlasy 
 
Ad.5.5.: Odměny zastupitelů: zastupitelstvo projednalo odměňování členů zastupitelstva                   
a schválilo výši odměn pro rok 2009 ve výši 75%  z možného maxima a 50% maxima pro funkci 
místostarosty. 
Zastupitelstvo po projednání schvaluje výši odměn zastupitelům  8 hlasy, 5 proti. 
 
Ad.5.6.: Informce HZS LK: zastupitelstvo se seznámilo s informací, že žádost o bezúplatný převod majetku nebyla kladně vyřízena. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
Ad.5.7.: Taras u čističky : zastupitelstvo se seznámilo s informací, že stavba tarasu opěrné zdi u 
ČOV v závodě Hybler 11 byla dokončena. 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o dokončení opravy  tarasu u čistírny odpadních vod 
včetně formy úhrady spoluúčasti. 
 

Ad.5.8.: Hospodářský výsledek ZŠ: zastupitelstvo projednalo návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku ZŠ a MŠ za rok 2008 ve výši 752,28 Kč, a to převodem do Rezervního fondu v uvedené 
výši. 
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ v roce 2008 jeho převodem do 
Rezervního fondu, schvaluje 13 hlasy. 
 
 
 
 
Ad.5.9.: Úkoly pro kontrolní výbor: Pro zajištění kontroly dodržení pravidel čerpání dotace z rozpočtu obce za rok 2008 jednotlivými 
spolky obce zastupitelstvo ukládá tento úkol kontrolnímu výboru. 
Zastupitelstvo  schvaluje zadání úkolu kontrolnímu výboru, schvaluje 13 hlasy. 
 
Ad.5.10.: Výsledek výběrového řízení: starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem výběrového řízení na pracovní místo řidiče 
nákladního automobilu Avie, …  
Výběrová komise vzala na vědomí, že v řádném termínu bylo podáno 5 žádostí, z toho jedna žádost byla dodatečně stažena. 
Z hodnocení se na prvním místě umístil p. Ladislav Matura, bytem Benešov u Semil 146. Se jmenovaným bude sepsána pracovní 
smlouva na dobu určitou do 31.12.2009. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 



Ad.5.11.: Žádosti o dotace:  
- Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí dotace na upgrade na CzechPOINT, s tím že 

schvaluje žádost o dotaci a  Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
- Zastupitelstvo v rozpočtu vyčlenilo částku  na opravu střechy a podlah v objektu Radnice ve výši 

230 000 Kč . Tato částka (v rozpočtu  položka 6171 5171). bude sloužit jako vlastní podíl při 
žádosti o dotaci z Grantového fondu.  

Zastupitelstvo schvaluje žádosti o dotace a Podmínky Rozhodnutí, schvaluje 13 hlasy. 
 
Ad.5.12.: Veřejnosprávní smlouva: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil po projednání schvaluje 
Veřejnosprávní smlouvu mezi Městem Semily a Obcí Benešov u Semil na výkon agendy městské 
policie. 
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Veřejnosprávní smlouvu, schvaluje 13 hlasy. 
 
Ad.5.13.: Zpráva o kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil: Zastupitelstvo se seznámilo se 
zprávou  o výsledku z  kontroly hospodaření Obce Benešov u Semil, kterou provedl KÚ Liberec 
s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
 

Ad.5.14.:  : Zpráva o kontrole hospodaření DSO MR Pojizeří: Zastupitelstvo se seznámilo se 
zprávou z  kontroly hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří, kterou provedl KÚ Liberec 
s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
Ad.5.15.:  Žádost o výměnu bytu: zastupitelstvo projednalo žádost pí. Kobrové o výměnu bytu  90 m2 za byt 1+1 42 m2. 
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje  žádost paní Kobrové o výměnu bytu, schvaluje 13 hlasy. 
 
Ad.5.16.:  Rozpočet: Zastupitelstvo projendalo návrh rozpočtu na rok 2009, společně předkládaný finančním výborem a radou obce. 

Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje rozpočet na rok 2009 jako přebytkový s tím, 
že přebytek bude použit na splátku jistiny úvěru na plynofikaci, schvaluje 13 hlasy. 
 

 
Ad.6.: Usnesení. 
 
č.1/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje prodej  pozemku p.p.č. 432/4 o výměře 

57 m2  pí. Hofmannové za odhadní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku 
č.2/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje vyhlášení  záměru prodeje p.p.č. 409/10   

o výměře  192 m2.  
č.3/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje  návrh bezúplatného daru pozemků z 

vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví obce Benešov u Semil a to p.p.č. 25/32, 
2582/19, 2582/20, 2582/21, 2582/22, 2582/26, 2582/27, 2582/28, 2582/30, 2582/32, 
2582/33, 2582/34  a dále schvaluje návrh bezúplatného darování pozemků ve vlastnictví 
obce Benešov u Semil do vlastnictví Libereckého kraje a to p.p.č. 463/4, 458/24, 58/25, 
2582/68, 2582/98, 221/1, 221/3, 223/2, 223/5,  223/6, 225/1 a 296. 

 č.4/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje výši odměn pro zastupitele pro rok 
2009  

č.5/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ 
v roce 2008 

č.6 /2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje zadání úkolu Kontrolnímu výboru 
č.7/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje Podmínky rozhodnutí  o poskytnutí 

dotace. 
č.8/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje žádost o datci z Grantového fondu na  

opravu střechy a podlah v budově Radnice a vyčlenění vlastního podílu ve výši 230 tis.  
č.9/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje Veřejnosprávní smlouvu mezi Městem 

Semily a Obcí Benešov u Semil na výkon agendy městské policie 
č.10/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje  žádost paní Kobrové o výměnu bytu. 
č.11/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje rozpočet na rok 2009 jako přebytkový 

s tím, že přebytek bude použit na splátku jistiny úvěru na plynofikaci. 



č.12/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření 
Obce Benešov u Semil. 

č.13/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření 
DSO MR Pojizeří. 

č.14/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí informace z HZS LK  
č.15/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí 

DSO MR Pojizeří. 
č.16/2008: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí informaci o dokončení 

opravytarasu u čistírny odpadních vod. 
č.17/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávu o výběrovém řízení  
 
 
Ad.7.: Závěr 
 
Jednání skončeno ve 21 hodin 
Zapsal dne 24.2.2009  Ing. Jiří Lukeš. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 

 


