
Zápis. č. 6 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 15.12.2016 

 

Přítomni:  

Dolenský Vladimír, Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Ing. Lukeš Jiří ml., 

Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír, Špiroch 

Václav,  

Omluveni:  

 Ing. Bís Ladislav, Hubař Jan, Ing. Lukeš Jiří st., , Menšík Zdeněk, Ing. Václavík Luděk 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Volba řídících orgánů 

3. Způsob hlasování 

4. Návrh programu jednání 

5. Projednání jednotlivých bodů 

6. Usnesení 

7. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 10 přítomných zastupitelů je 

Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Ing. Lukeš Jiří ml., Špiroch Václav 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10  hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10  hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

 

1. Rozpočtové opatření č. 5 

2. Plán práce na I. pololetí 2017 

3. Výsledek kontroly KÚ vyhlášky 

4. Rozpočtové provizorium na rok 2017 

5. Určení parametrů rozpočtu na rok 2017 

6. Inventury 2016 – vyřazení materiálu 

7. Odměny zastupitelů na rok 2017  

Starosta obce navrhl program jednání doplnit o body:     

    8.   Zapojení rezervního fondu v ZŠ a MŠ 

    9.   Doplnění výboru a komise po Ing. Šidlichovské 

   10.   Informace o jednání v Outdoor Distribution s.r.o. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Rozpočtové opatření č. 5Zastupitelstvo obce projednalo  návrh finančního výboru na 

rozpočtové opatření č. 5/2016. Rozpočtové opatření č. 5/2016 je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Neočekávané příjmy a výdaje zapracují do rozpočtu starosta obce a účetní. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 



Ad. 5.2) Plán práce na I. pololetí 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo „Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. 

pololetí roku 2017“. Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. pololetí roku 

2017 je přílohou č. 2 tohoto zápisu 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.3) Výsledek kontroly KÚ vyhlášky 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s Protokolem o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené 

orgánům obcí v oblasti místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a poplatkového řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů Krajského úřadu Libereckého kraje.  Místní poplatky ze psů a za 

užívání veřejného prostranství byly v kontrolovaném období spravovány v souladu se zákonem  

o místních poplatcích, daňovým řádem a obecně závaznými vyhláškami.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.4) Rozpočtové provizorium na rok 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh  Finančního výboru na rozpočtové provizorium na rok 

2017 do doby schválení rozpočtu na rok 2017. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Určení parametrů rozpočtu na rok 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Finančního výboru, aby rozpočet na rok 2017 byl sestaven 

jako vyrovnaný. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10  hlasy. 

 

Ad. 5.6) Inventury 2016 – vyřazení materiálu 

Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce s protokoly, věcí navržených k vyřazení z majetku 

obce, které projednala  Likvidační komise. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.7) Odměny zastupitelů na rok 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo výši odměn pro neuvolněné funkcionáře od 1.1.2017 dle přílohy 

č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 

pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce hlasovalo o odměně 50% pro místostarostu a 75% pro 

ostatní neuvolněné členy z maximální možné výše odměn pro danou funkci dle nařízení vlády, 

v platném znění. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. Zdržel se Plecháč Vladimír. 

 

Ad. 5.8) Zapojení rezervního fondu v ZŠ a MŠ a souhlas s investiční akcí 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitele ZŠ a MŠ o povolení čerpat částku 110 000 Kč 

z rezervního fondu na úhradu nákladů spojených s rekonstrukčními pracemi, které  se v letošním 

roce nezahrnuli do rozpočtu, ale nutně si je vyžádaly potřeby školy. Jedná se o akce 

neinvestičního charakteru – opravy elektroinstalací  a vchodových dveří a akci investičního 

charakteru – pořízení konvektomatu na který schvaluje investiční dotaci.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.9) Doplnění výboru a komise po Ing. Šidlichovské 

Zastupitelstvo obce projednalo nahrazení Ing. Šidlichovské v bytové komisi a ve finančním 

výboru. Do bytové komise starosta navrhl Ladislava Maturu ml., který bude kooptován bytovou 

komisí. Do finančního výboru navrhl místostarosta starostu Lampu Dalibora. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. Zdržel se Lampa Dalibor. 

 

 



Ad. 5.10) Informace o jednání v Outdoor Distribution s.r.o. 

Místostarosta obce informoval zastupitele o jednání starosty a místostarosty se zástupcem firmy 

Outdoor Distribution s.r.o. ohledně vybudování dětského koutku, kdy na vytipovaném pozemku 

má uvedená firma jiný záměr. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 15.12.2016 

 

č. 63/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016. Dále pověřuje radu 

obce projednáním a provedením rozpočtových opatření v závěru měsíce prosince 

2016 v potřebném rozsahu. 

č. 64/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u    

                         Semil na I. pololetí roku 2017“. 

č. 65/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek kontroly Krajského úřadu   

                         Libereckého kraje k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí     

                         v oblasti místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve  

                         znění pozdějších předpisů, a poplatkového řízení dle zákona č. 280/2009 Sb.,    

                         daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

č. 66/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017 do doby 

schválení rozpočtu. Příjmy a výdaje budou měsíčně ve výši 1/12 skutečných 

příjmů a výdajů roku 2016. 

č. 67/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby návrh rozpočtu na rok 2017 byl sestaven jako  

                         vyrovnaný. 

č. 68/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyřazení majetku, který předložila  

                         Likvidační komise. 

č. 69/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného   

                         místostarosty ve výši 50 % a pro ostatní neuvolněné členy zastupitelstva obce ve   

                         výši 75 %  maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,    

                         ve znění pozdějších předpisů. 

č. 70/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje řediteli ZŠ a MŠ čerpat částku 110 000 Kč    

                         z rezervního fondu na úhradu nákladů spojených s neinvestičními akcemi -     

                         opravou elektroinstalací a vchodových dveří a investiční dotaci na nákup   

                         konvektomatu           

č. 71/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Lampu Dalibora jako člena finančního výboru. 

č. 72/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek jednání s firmou Outdoor        

                          Distribution s.r.o. 

 

Ad. 7. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 15.12.2016 ve  20:19 hodin. 

Zapsal dne  20.12.2016 Radek Nesvadba 

Ověřil:  Ing. Lukeš Jiří ml. 

  Špiroch Václav 

 

 

-----------------------------                                                                      ------------------------------- 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 5/2016. 

2. Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. pololetí roku 2017 


