
Zápis č. 7 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 17.12. 2009 
 

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

 
Ad.2:  Volba orgánů schůze: starosta navrhl 

za zapisovatele  :  Ing. Jiří Lukeš st. 
za ověřovatele   :  Ing. Jan Hylmar, Ing. Bachtíková Jitka 

Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy  
 

Ad.3:  Způsob hlasování: starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu 
zvlášť. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy  
 
Ad.4. Návrh programu jednání: starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Tento návrh byl 
doplněn o bod  č.15. kabelová televize Podolí.   

1. Zpráva o kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil (předkladatel Lampa) 
2. Zpráva o hospodaření DSO MR Pojizeří (předkladatel Lampa) 
3. Uzavření smlouvy s auditorem (předkladatel Lampa - v poště) 
4. Zásady pro přidělení bodů do bytového pořadníku ( předkladatel Rada – viz. zápis) 
5. Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2010 (předkladatel Lampa – v poště) 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2010 (předkladatel Lampa – v poště) 
7. Plán práce na I.pololetí 2010 (předkladatel Rada – v poště) 
8. Rozpočtové změny č.5 (předkladatel Jitka Bachtíková-finanční výbor) 
9. Odměny na rok 2010 (předkladatel Rada – v poště) 
10. Počet pracovních míst na rok 2010 (předkladatel Lampa) 
11. Smlouva o dopravní obslužnosti (předkladatel Lampa – materiál v poště) 
12. Obec  plátcem DPH -dopad na poplatky  (předkladatel Lampa – materiál v poště) 
13. Vyhlášení záměru směny pozemku (předkladatel Rada – materiály v poště) 
14. Zpráva KV o splnění úkolu uloženém ZO z 19.11.2009 ( Jan Hubař) 
15. Kabelová televize Podolí 
16. Dotazy přítomných  k jednotlivým zastupitelům 

Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy  
 
Ad.5.: Projednání jednotlivých bodů 
Ad.5.1.: Zpráva o kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil: Zastupitelstvo se seznámilo se 
zápisem z dílčí  kontroly hospodaření Obce Benešov u Semil, kterou provedl KÚ Liberec s výsledkem 
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
Zastupitelstvo bere na vědomí  



 
Ad.5.2.: Zpráva o kontrole hospodaření DSO MR Pojizeří: Zastupitelstvo se seznámilo se zápisem 
z dílčí  kontroly hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří, kterou provedl KÚ Liberec s výsledkem 
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
Zastupitelstvo bere na vědomí 
  
Ad.5.3.: Uzavření smlouvy s auditorem: zastupitelstvo se seznámilo se Smlouvou o poskytnutí 
poradenství k DPH.  
Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
Ad.5.4.: Zásady pro přidělení bodů do bytového pořadníku: Zastupitelstvo se seznámilo 
s předloženým návrhem a po pozměňovacích připomínkách vrátilo tento návrh k doplnění bytové 
komisi a bude jej projednávat v na nejbližším jednání v roce 2010. 
Zastupitelstvo  schvaluje 13  hlasy. 
 
Ad.5.5.: Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2010: Zastupitelstvo doporučuje Radě a Finančnímu 
výboru sestavit návrh rozpočtu na rok 2010 jako přebytkový s tím, že přebytek bude použit na splátku 
jistiny úvěru. 
Zastupitelstvo  schvaluje 13  hlasy. 
 
Ad.5.6.: Rozpočtové provizorium na rok 2010: Zastupitelstvo projednalo návrh Rady a schválilo 
rozpočtové provizorium  na měsíce leden – březen 2009 tak, že výdaje těchto měsíců jsou limitovány 
maximální hranicí 1/12 skutečných výdajů roku 2008. 
Zastupitelstvo  schvaluje 13  hlasy. 
 
Ad.5.7: Plán práce na rok 2010: Zastupitelstvo se seznámilo s plánem práce na I.pololetí roku 2010 a 
bez připomínek jej schválilo. 
Zastupitelstvo  schvaluje 13  hlasy. 
 
Ad.5.8.:  Rozpočtové změny č.5  Ing. Jitka Bachtíková, předsedkyně FV předložila návrh 
Rozpočtových změn č.5, viz. Příloha zápisu č.1. 
Zastupitelstvo  schvaluje 13  hlasy. 
 
Ad.5.9.: Odměny na rok 2010: Zastupitelstvo projednalo návrh měsíčních odměn pro zastupitele .a 
po diskuzi tento návrh schválilo. Na rok 2010 zůstává v platnosti dosavadní výše odměn. 
Zastupitelstvo schvaluje 12  hlasy, 1 se zdržel hlasování. 
 
Ad.5.10.: Počet pracovních míst na rok 2010: zastupitelstvo projednalo návrh počtu pracovních míst 
na rok 2010 a tento návrh schvaluje. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 
 
Ad.5.11.: Smlouva o dopravní obslužnosti: Zastupitelstvo se seznámilo se smlouvou o spolupráci při 
zajištění obslužnosti Lb kraje pro rok 2010. Konstatuje, že výší 89 Kč na občana a rok je výše 
příspěvku shodná s rokem 2009. 
Zastupitelstvo  schvaluje 13  hlasy. 
 
Ad.5.12.: Poplatky, dopad DPH: Z důvodu, že obec od 1.12.2010 se stává plátcem DPH, zvyšuje se 
o DPH výše poplatků u stočného a kabelové tv. 
Zastupitelstvo  schvaluje 13  hlasy. 
 
Ad.5.13.: Vyhlášení záměru směny pozemků: Zastupitelstvo se seznámilo se záměrem směny 
pozemků p.p.č. 2493/5 ve vlastnictví obce a 2501/1 ve vlastnictví pí. Jiřiny Hlavaté, s tím, že obec 
z důvodu nižší výměry svého pozemku uhradí související náklady. 
Zastupitelstvo  schvaluje 13  hlasy. 
 



Ad.5.14: Zpráva KV: Předseda Kontrolního výboru předložil zápis KV, obsahující plnění úkolu ZO 
k prověření OZV č.2/2009, a dále plán práce na I.pol.2010. Viz. Příloha. 
Dotaz KV na zprávu auditora k činnosti KV starosta písemně zodpoví v řádném termínu, tj. do 30 dnů. 
Na základě zprávy KV k OZV č.2/2009, bod ad 1b), tj. konkretizace typu akce starosta přednesl návrh, 
aby se rada podnětem KV zabývala. 
Zastupitelstvo návrh schvaluje 8 hlasy pro, 5 hlasů se zdrželo. 
 
Ad.5.15.: Kabelová televize v Podolí. 
Na dotazy občanů z části obce Podolí, přednesené p. Vl. Plecháčem, týkajících se kvality tv signálu 
KTR starosta odpověděl, že servisní oprava je zajištěna. Současně starosta informoval zastupitele, že 
na příští jednání ZO se dostaví zástupci Katro Servis s návrhem dalšího postupu. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.5.16.: Dotazy přítomných. 
Žádné dotazy nebyly vzneseny. 
 
Ad.6.: Usnesení. 
č.65/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Obce 

Benešov u Semil za rok 2009. 
č.66/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření DSO 

MR Pojizeří. 
č.67/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí poradenství 

k DPH. 
č.68/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje návrh k přepracování Bytového pořadníku. 
č.69/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2010. 
č.70/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2010. 
č.71/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje měsíční odměny pro zastupitele na rok 

2010. 
č.72/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje počet pracovních míst na rok 2010. 
č.73/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Smlouvu o dopravní obslužnosti. 
č.74/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje zvýšení poplatků o sazbu DPH. 
č.75/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Vyhlášení záměru směny pozemků p.p.č. 

2493/5 a 2501/1. 
č.76/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje návrh, aby se rada podnětem KV ke 

konkretizaci akce u OZV č.2/2009 dále zabývala. 
č.76/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávu starosty k opravě KTR. 
č.77/2009:  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové změny č.5 ( viz. příloha). 
 
Ad.7.: Závěr 
Jednání skončeno ve 20.15 hodin 
 
Zapsal dne 22. 12. 2009  Ing. Jiří Lukeš. 
 
Ověřil: 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                                                           Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                                                   starosta 

 


