
   
Zápis č.4 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 
ze dne 25.6. 2009    

 
Přítomni: Ing. Bachtíková Jitka, Hubař Jan,  Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří st., Mgr. 
Morávková Anna, Mgr. Müllerová Dana,  Špiroch Václav, Ing. Hylmar Jan, Ing. Kovář Petr, 
Plecháč Vladimír, ing. Lukeš Jiří ml. 
 
Omluveni:   Mgr. Sedláčková  Šárka,  Menšík Zdeněk, Kučera Miroslav, 
 
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  12 přítomných 
zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 
Ad.2:  Volba orgánů schůze: starosta navrhl  
            za zapisovatele  :  Mgr. Anna Morávková, 
            za ověřovatele   :  Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, 
Zatupitelstvo schvaluje 12 hlasy  

 
Ad.3:  Způsob hlasování: starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu 
zvlášť.   
Zatupitelstvo schvaluje 12 hlasy  
 
Ad.4:  Návrh programu jednání 

1.  Zprávy předsedů výborů a komisí 
2.  Rozpočtové změny  (Ing. Jitka Bachtíková) 
3.   Závěrečný účet (Lampa) 
4.   Vyřízení petice (Lampa) 
5.   Plán práce na II.pololetí  (Lampa) 
6.   Pořadník na byty č.29 (Müllerová) 
7.   Svazek voda – Závěrečný účet (předkladatel VHS)) 
8.  Zpráva o hospodaření VHS (audit) 
9.  MR Pojizeří –  Závěrečný účet (Lampa) 
10.  Dotace na opravu střechy a podlah  Obecního úřadu (Lampa) 
11.  Vývoj daní – dopis ministra financí 
12.  Různé, diskuse 
13.  Základní škola 
14.  Žádost o změnu OZV č.3/2007 

Zatupitelstvo schvaluje 12 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. Kontrolní výbor připomínkoval nejednoznačnost 



vymezení své působnosti a  zaměření své činnosti. Starosta připraví právní výklad činnosti KV. 
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.: Rozpočtové změny  (Ing. Jitka Bachtíková, předsedkyně FV). 
Na základě vzniku nových položek ekonomiky obce FV navrhuje začlenit do rozpočtu rozpočtovou 
změnu č.2: 
Dotace od Úřadu práce, ve výši 29.475,- Kč, 
Dotace na volby do EU  ve výši 20.000,- Kč. Celkem 49.475,- Kč. 
Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy. 
 

Ad.5.3.: Závěrečný účet obce. 
Zastupitelé projednali Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2008. 
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet Obce 
Benešov u Semil a to bez výhrad. 
Schvaluje 12 hlasy. 
 
Ad.5.4.: Vyřízení petice. 
Starosta seznámil zastupitelstvo s Peticí občanů k havarijnímu stavu místní komunikace Benešov u 
Semil – Muchov, ze dne 28.března 2009. Rovněž zastupitelstvo seznámil s odpovědním dopisem ze 
dne 15.3.2009, ve kterém je konstatováno, že oprava uvedené komunikace již proběhla, a to na 
základě rozhodnutí zastupitelstva z roku 2008. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.5.5.: Plán práce na II.pololetí 2009. 
Zastupitelstvo projednalo návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na II. pololetí 2009. 
Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy. 
 
Ad.5.6.: Pořadník na byty č.30. 
Předsedkyně Bytové komise předložila návrh Bytového pořadníku č.30. 
Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy. 
 
Ad.5.7.: Svazek voda – Závěrečný účet. 
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet  a hospodaření DSO Vodohospodářského sdružení 
Turnov. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.5.8.: Zpráva o hospodaření VHS 
Zastupitelstvo projednalo Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VHS Turnov 
za rok 2008. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.5.9.: MR Pojizeří –  Závěrečný účet. 
Zastupitelstvo projednalo Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregionu Pojizeří  za rok 2008. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.5.10.: Dotace na opravu střechy a podlah. 
Obec požádala o dotaci 200 tis.Kč na opravu střechy a výměny podlah na obecním úřadě. 
Dotace z Grantového fondu Lb kraje ve výši 200 tis.Kč byla Zastupitelstvem kraje odsouhlasena. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.5.11.: Vývoj daní – dopis ministra financí. 
Starosta seznámil zastupitelstvo s Dopisem ministra financí předsedovi Svazu měst a obcí ČR s 
přílohou, ve které je uvedena aktualizovaná daňová predikce na rok 2009, konkrétně vývoj HDP. 



Zastupitelstvo projednalo vliv předpokládaného poklesu výběru daní do příjmové části rozpočtu 
obce. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.5.13.: Základní škola. 
Zastupitelstvo se seznámilo s náměty pro zlepšení podmínek pro děti v ZŠ a MŠ. Protože některé 
náměty a připomínky nebyly konkrétní, bude se tímto zabývat Rada na jednání dne 21.7.09. Na 
jednání budou zformulovány konkrétní požadavky na zřizovatele v oblasti materiálního vybavení. 
Náměty, které povedou ke zlepšení komunikace mezi zřizovatelem, školou a rodiči budou předány 
Školské radě a ředitelce ZŠ. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.5.14.: Žádost o změnu OZV č.3/2007. 
Pan Miroslav Matěcha předložil žádost o přehodnocení OZV č.3/2007. 
Po diskuzi zastupitelstvo ukládá radě provést kontrolu této vyhlášky. 
Zastupitelstvo bere na vědomí a ukládá radě. 
 
Ad.6.: Usnesení. 
 
č.29/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí. 
č.30/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Rozpočtovou změnu č.2. 
č.31/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný 

účet Obce Benešov u Semil a to bez výhrad. 
č.32/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí vyřízení Petice občanů 

k havarijnímu stavu místní komunikace. 
č.33/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Plán práce na II.pololetí 2009 
č.34/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Bytový pořadník č.30 
č.35/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Závěrečný účet  a hospodaření 

DSO Vodohospodářského sdružení Turnov 
č.36/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávu auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření DSO VHS Turnov za rok 2008 
č.37/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Návrh Závěrečného účtu DSO 

Mikroregionu Pojizeří  za rok 2008 
č.38/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí schválení Dotace z Grantového 

fondu Lb kraje ve výši 200 tis.Kč na opravu střechy a výměny podlah na obecním 
úřadě. 

č.39/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí dopis ministra financí k vývoji 
daní-predikci pro rok 2009 

č.40/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil se seznámilo s náměty pro zlepšení podmínek pro 
děti v ZŠ a MŠ a ukládá radě jejich projednání 

č.41/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Žádost o změnu OZV č.3/2007 a 
ukládá radě provedení její kontroly. 

 
Ad.7.: Závěr 
Jednání skončeno ve 20.35 hodin 
Zapsal dne 26.6.2009  Ing. Jiří Lukeš. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 

 


