
   
Zápis č.1 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 
ze dne 25.2. 2010    

 
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.  
Omluven: Ing. Jiří Lukeš st. 
Nepřítomni: 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  13 přítomných     
           zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 
Ad.2:  Volba orgánů schůze: starosta navrhl  
            za zapisovatele  :  Mgr. Anna Morávková, 
            za ověřovatele   :  Ing. Jitka Bachtíková, Vladimír Plecháč         
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 nemovitosti  (p.p.č.959 , žadatel p. Kovář) 
3. Směna nemovitosti ( p.p.č.2501 pí. Hlavatá a p.p.č. 2493/5 Obec) 
4. Přijetí daru – nemovitosti, 1/2 p.p.č. 2491/3 (od Františka Maťátka) 
5. Převod nemovitosti  ( Úřad pro zastupování státu na obec Benešov u Semil)  
6. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 2487/1  
7. Změna Zásad pro přidělení bytu  
8. Pořadník na přidělení bytu  
9. Inventury 2009  
10. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2009  
11. Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ   
12. Seznámení se Závěrečnou zprávou o kontrole hospodaření Obce v roce 2009 
13. Seznámení se Závěrečnou zprávou o kontrole hospodaření  MR v roce 2009 
14. Rozpočet na rok 2010  
15. Rozpočtový výhled na roky 2010 – 2012  
16. Projekty POV 

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 : Před projednávání této otázky se z jednání vyloučil pan Ing.Petr Kovář 
z důvodu, že je jediným zájemcem o odprodej. Zastupitelstvo obce Benešov u Semil po projednání 
schvaluje prodej  pozemku p.p.č. 959 o výměře 1158 m2 za odhadní cenu,  která bude stanovena po 
přijetí nového ÚPSÚ Benešov u Semil a náklady spojené s prodejem pozemku 
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 12 hlasy 
 
Ad.5.3.: Směna pozemků: zastupitelstvo po projednání schvaluje směnu pozemků p.p.č.  2493/5 
ve vlastnictví obce za pozemek p.p.č. 2501/1, který je v majetku paní Jiřiny Hlavaté. Náklady 
spojené s převodem hradí obec. 
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku 13 hlasy 
 
Ad.5.4.:.Přijetí daru: Zastupitelstvo projednalo darovací dopis p. Františka Maťátka, bytem 
Benešov u Semil č.p. 141 k darování jedné poloviny.pozemku p.p.č. 2491/3. Obec současně požádá 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o darování druhé poloviny, resp. podílu státu 
z nemovitosti p.p.č. 2491/3 ve prospěch obce. Pozemek je veden jako ostatní komunikace a slouží 
k obsluze hřbitova a přístup k objektům ve vlastnictví obce a k rodinným domkům 
Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru 13 hlasy 
 
Ad.5.5.: Návrh na bezúplatný převod nemovitosti: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  nabídl obci bezúplatný převod  svých podílů        
v několika nenovitostech – komunikacích. Rada po projednání a seznámení se s aktuální situací 
navrhuje převzít od státu  komunikaci p.p.č. 2536 (celá ve vlastnictví státu) a podíly v těchto 
komunikacích  2491/3, 2491/1, 2491/5  kde stát vlastní ½ a druhou 1/2 vlastní pan  František 
Maťátko.Zastupitelstvo po projednání schvaluje nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  na bezúplatné převzetí komunikace p.p.č. 2536 (celá ve vlastnictví státu) a podílů     
v  komunikacích  2491/3, 2491/1, 2491/5. 
Zastupitelstvo schvaluje nabídku bezúplatného převodu 13 hlasy 
 
Ad.5.6.: Vyhlášení záměru : Zastupitelstvo obce Benešov u Semil projednalo projednalo žádost 
pana Jaroslava Bachtíka o odprodej části pozemku p.p.č. 2487/1,  na kterém je umístěna cesta na 
Hrad. Jedná se o část pozemku vedle cesty pod břehem. Tuto část pozemku obec neužívá a  
pozemek udržuje žadatel o odprodej. Po projednání zatupitelsvo vyhlašuje záměr odprodeje části 
pozemku za těchto podmínek: věškeré náklady spojené s prodejem hradí žadatel, prodejní cena 
minimálně cena ze znaleckého posudku.  
Zastupitelstvo  schvaluje vyhlášení záměru prodeje prodeje pozemku 13 hlasy 

Ad.5.7.: Změna Zásad pro přidělení bytu: Zastupitelsvo se seznámilo s návrhem na změnu Zásad 
pro přidělování obecních bytů nájemních bytů a tuto změnu schvaluje. 
Zastupitelstvo  změny schvaluje 13 hlasy 
 
Ad. 5.8.: Pořadník na přidělení bytu: zastupitelstvo se seznámilo s návrhem Pořadníku č.31, 
který předložila Bytová komise a tento návrh schvaluje. 
Zastupitelstvo schvaluje bytový pořadník  č.31  13 hlasy. 
 



Ad.5.9.: Iventury 2009: zastupitelstvo se seznámilo s výsledky a průběhem inventur provedených 
v roce 2009 a tyto výsledky schvaluje. 
Zas tupitelstvo schvaluje celkové inventury a vyřazení majetku. 

Ad.5.10.: Hospodářský výsledek ZŠ: zastupitelstvo projednalo návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku ZŠ a MŠ za rok 2009 ve výši 98 810,92 Kč, a to převodem do Rezervního fondu 
v uvedené výši. 

Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ v roce 
2009 jeho převodem do Rezervního fondu, schvaluje 13 hlasy. 
 
Ad.5.11.: Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ : zastupitelstvo se seznámilo s vyhlášením 
konkurzu na ředitee PO ZŠ a MŠ Benešov u Semil, s termíny, s delegačenkami do výběrové 
komise. Zastupitelstvo budou zastupovat Vladimír Plecháč a Dalibor Lampa. 
Zastupitelstvo schválilo vyhlášení konkurzu 13 hlasy 

Ad.5.12.: 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.5.13.: 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.5.14.: Rozpočet: Zastupitelstvo projendalo návrh rozpočtu na rok 2010, společně předkládaný 
finančním výborem a radou obce. 

Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje rozpočet na rok 2010 jako přebytkový s tím, 
že přebytek bude použit na splátku jistiny úvěru na plynofikaci, schvaluje 13 hlasy. 

Ad.5.15.: Rozpočtový výhled: zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na roky 2010 – 2012. 

Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtový výhled 13 hlasy 

Ad.5.16.:  Žádosti o dotace: Zastupitelstvo projednalo žádosti o dotace z Grantového fondu – 
POV na rekonstrukci MŠ ve výši 97 tis. Kči  a dotaci z Požárního fondu ve výši 60 tis.Kč. Částky 
potřebné na úhradu vlastního rozpočtu jsou již do rozpočtu promítnuty. 

Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  žádosti o dotace. 

Ad.6.: Usnesení. 
 
č.1/2010 Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje prodej  pozemku p.p.č. 959 o 

výměře1158 m2 za odhadní cenu,  která bude stanovena po přijetí nového ÚPSÚ 
Benešov u Semil a náklady spojené s prodejem pozemku 

č.2/2010 Zastupitelstvo obce Benešov u Semil po projednání schvaluje směnu pozemků 
p.p.č.2493/5 ve vlastnictví obce za pozemek p.p.č. 2501/1, který je v majetku paní 
Jiřiny Hlavaté. 

č.3/2010 Zastupitelstvo obce Benenšov u Semil schvaluje přijetí daru - jedné poloviny.pozemku 
p.p.č. 2491/3.  

č.4/2010 Zastupitelstvo  obce Benešov u Semil schvaluje nabídku bezúplatného převodu 
pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

č.5/2010 Zastupitelstvo  obce Benešov u Semil schvaluje vyhlášení  záměru prodeje části 
pozemku p.p.č. 2487/1 . 

č.6/2010 Zastupitelstvo  obce Benešov u Semil schvaluje změnu Zásad pro přidělení bytu 



č.7/2010 Zastupitelstvo  obce Benešov u Semil schvaluje pořadník č.31. 
č.8/2010 Zastupitelstvo  obce Benešov u Semil schvaluje celkové inventury a vyřazení majetku. 
č.9/2010 Zastupitelstvo  obce Benešov u Semil schvaluje návrh na rozdělení hospodářského 

výsledku ZŠ  a MŠ v roce 2009 - jeho převodem do Rezervního fondu. 
č.10/2010 Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje vyhlášením konkurzu na ředitele ZŠ a 

MŠ Benešov u Semil. 
č.11/2010 Zastupitelstvo  obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření 

Obce Benešov u Semil. 
č.12/2010 Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření 

DSO MR Pojizeří. 
č.13/2009 Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje rozpočet na rok 2010 jako přebytkový 

s tím, že přebytek bude použit na splátku jistiny úvěru na plynofikaci. 
č.14/2010 Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje rozpočtový výhled na roky 2010–2012.  
č.15/2010 Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje žádost o dotaci z Grantového fondu a 

Fondu požární ochrany.  

Ad.7.: Závěr 
Jednání skončeno ve 21. 05 hodin 
 
Zapsal dne 26.2.2010  Dalibor Lampa. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 

 


