Zápis č. 1
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil
ze dne 28.2.2006
Přítomni: Bušanský Martin, Farský Kamil, ing. Kovář Petr, Lampa Dalibor, , Menšíková
Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Nesperová Milena, Pikora Zdeněk, Vašák Jiří, ing. Lukeš Jiří
Omluveni: Lukeš Roman, Mgr. Morávková Anna, Mucha Jan, , Hubař Jan, Menšík
Zdeněk
Program:
1. Zahájení
2. Volba řídících orgánů
3. Návrh a schválení programu
4. Projednání navržených bodů
5. Usnesení

Ad.1 Zahájení: starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 10 přítomných
zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné.
Ad.2 Volba řídících orgánů: starosta navrhl za zapisovatele :
za ověřovatele :
do návrhové komise :

ing. Lukeš Jiří,
ing. Petr Kovář
Menšíková Michaela,
Bušanský Martin
Lampa Dalibor

Schváleno 10 hlasy.
Ad.3

Program jednání: starosta navrhl k projednání tyto body programu:
a) Strategie MR Pojizeří
b) MAS Kozákov
c) Digitalizace TKR
d) Změna zřizovací listiny ZŠ
e) Odprodej pozemků
f) Vyhláška č.1/2006 – Změna ÚPSÚ č.2
g) Rozpočet na rok 2006.
h) Plán činnosti spolků
ch) Žádost o prominutí poplatku
i) Správce hřbitova a areálu
Program jednání byl schválen 10 hlasy hlasy.
Ad.4) Projednání jednotlivých bodů :
ad.a) Strategie Mikroregionu Pojizeří: Po projednání předložených materiálů a vysvětlení otázek
byla strategie Mikroregionu schválena .
Schváleno 9 hlasy, jeden se zdržel hlasování
ad.b) Místní akční skupina Kozákov: po projednání předloženého dokumentu byla strategie Místní
akční skupiny Kozákov pod názvem „Zkvalitňování vybavenosti pro cestovní ruch, pro volný čas a
soužití obyvatel, nové služby pro bezpečnost a údržbu krajiny“ schválena.
Schváleno 9 hlasy, jeden se zdržel hlasování

ad.c) Digitalizace TKR – zařízení k vysílání místního kanálu: po projednání návrhu
zpracovaného ing. Tomášem Martincem vzalo zastupitelstvo na vědomí rozhodnutí rady o
uskutečnění digitalizace vysílacího zařízení pro místní kanál v rozsahu popsaném ve variantě č.2
ad.d) Změna zřizovací listiny: zastupitelstvo se seznámilo se změnou zřizovací listiny ZŠ, která se
týkala změny názvu – došlo k rozšíření názvu ze ZŠ Benešov u Semil na ZŠ a MŠ Benešov u Semil.
Ostatní body listiny zůstaly beze změn.
Schváleno 9 hlasy, jeden se zdržel hlasování.
ad.e) Odprodej pozemků: zastupitelstvo schválilo odprodej pozemků p.p.č. 2121/5 o výměře 92 m2
a p.p.č. 2121/6 o výměře 134 m2 do osobního vlastnictví manželů Šedých a části pozemku z p.p.č
228/2 paní Terštíkové, za.odhadní cenu a náklady spojené s převodem.
Schváleno 10 hlasy.
ad.f) Návrh změn č.2 ÚPSÚ Benešov u Semil, vyhodnocení projednání změn č.2 a Vyhláška
č.1/2006 : Zastupitelstvo souhlasilo s Návrhem změny č.2 ÚPSÚ Benešov u Semil a souhlasí
s vyhodnocením projednání těchto změn, vzalo na vědomí vyjádření nadřízeného orgánu územního
plánování a schválilo OZV č.1/2006 O závazných částech změn č.2 územního plánu sídelního útvaru
Benešov u Semil.
Schváleno 10 hlasy.
ad.g) Rozpočet na rok 2006: zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2006 a po projednání
jednotlivých položek na straně příjmů a výdajů tento rozpočet schválilo. Rozpočet byl sestaven jako
přebytkový s tím, že celý přebytek je použit na splátku jistiny úvěru z minulých let.
Rozpočet byl schválen 10 hlasy.
ad.h) Plán činnosti v Benešově u Semil v roce 2006: zastupitelstvo vzalo na vědomí plán činnosti
spolků a občanských sdružení na rok 2006.
ad.ch) Žádost o prominutí poplatků za odpad: zastupitelstvo se seznámilo s žádostí o prominutí
poplatků za odpad u paní Fleischmannové Dagmar – za objekt E6 užívaný k rekreaci. Zastupitelstvo
z důvodu, že na žádost o prominutí se nevztahují žádné podmínky z Obecně závazné vyhlášky 4/2001
o místním poplatku za provoz systému a shromažďování, sběru a likvidace komunálního odpadu, tuto
žádost zamítlo a pověřilo starostu o seznámení žadatelky s tímto stanoviskem
ad.i) Správce sportovního areálu a hřbitova: zastupitelstvo se seznámilo s výstupem jednání Rady
v této problematice a požádalo Radu o dopracování na příštím jednání Rady a s předložením na
následující jednání 25.4.2006.
6. Usnesení
č.1 /2006 : Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Strategii rozvoje Mikroregionu Pojizeří
č.2/2006: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje a podporuje Záměr MAS Kozákov 2006
pod názvem: Zkvalitňování vybavenosti pro CR, pro volný čas a soužití obyvatel, nové
služby pro bezpečnost a údržbu krajiny.
č.3/2006: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Změnu zřizovací listiny Základní školy
Benešov u Semil na Základní škola a Mateřská škola Benešov u Semil.
č.4/2006: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje prodej pozemků p.p.č. 2121/5
a 2121/6 manželům Šedým za odhadní cenu a náklady spojené s převodem nemovitosti
a prodej části pozemku z p.p.č. 228/2 paní Tereštíkové za odhadní cenu a náklady

spojené s převodem nemovitosti.

č.5/2006: - Zastupitelstvo obce Benešov u Semil souhlasí s Návrhem změny č.2 ÚPSÚ
Benešov u Semil.
-

Zastupitelstvo obce Benešov u Semil souhlasí s vyhodnocením projednání návrhu
změn č.2 ÚPSÚ Benešov u Semil
- Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí vyjádření nadřízeného orgánu
územního plánování.
- Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje OZV č.1/ 2006 O závazných částech
změn č.2 územního plánu sídelního útvaru Benešov u Semil.
č.6/2006:
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2006 (příloha č.2) Rozpočet je sestaven
jako přebytkový s tím, že přebytek je použit na splátku jistiny úvěru z minulých let.
č.7/2006:
Zastupitelstvo zamítlo na základě OZV 4/2001 žádost o prominutí poplatku paní
Fleischmannové.

Zapsal: Lukeš Jiří Ing. v Benešově dne 1.3.2006

Zápis ověřil:

……….…………..
……………………

Lampa Dalibor
starosta

Jiří Lukeš Ing.
místostarosta

