
Zápis č. 2 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 25.4.2006    
 Přítomni:   Farský Kamil, ing. Kovář Petr, Lampa Dalibor, Menšíková Michaela,  Mgr. Müllerová Dana, 

Nesperová Milena, Vašák Jiří, ing. Lukeš Jiří, Lukeš Roman, Mgr. Morávková Anna, Mucha Jan, Hubař Jan, Menšík Zdeněk, Omluveni: Bušanský Martin, Pikora 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 13 přítomných   

                            zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné.  Ad.2  Volba řídících orgánů: starosta navrhl za zapisovatele  : Mgr. Morávková Anna,   
                                                                          za ověřovatele   :  ing. Lukeš Jiří, 

 Hubař Jan, 
Schváleno 13 hlasy.  Ad.3    Program jednání: starosta navrhl k projednání tyto body programu: 
             a)   Dodatek č. 1 ke smlouvě s SFŽP (plynofikace).              b)   OZV č.2 -  Zrušovací vyhláška o příspěvku na MŠ, 
             c)   OZV č.3 – Místní poplatek za pronájem, 
             d)  OZV č.4 – Podmínky pro pořádání akcí, 
             e)   OZV č.5 – Požární řád.              f)   Prodej pozemků. 
             g)   Odměny zastupitelům. 
             h)   Kanalizace u čp. 182 a 183.            ch)   Vodovod Rytiny. 

i)   Hospodářská činnost. 
Program jednání byl schválen 13 hlasy.  Ad.4  Projednání jednotlivých bodů :  ad.a)  Dodatek č. 1 ke smlouvě s SFŽP (plynofikace).:  OZ vzalo na vědomí schválení Dodatku č.1 ke smlouvě č. 08500121 ze dne 3.5.2002 (O poskytnutí podpory) radou. 
OZ bere na vědomí. 
 ad.b)    OZV č.2 -  Zrušovací vyhláška o příspěvku na MŠ: Po projednání předloženého návrhu byla OZV 
č. 2 schválena. 
 Schváleno 13 hlasy.  ad.c) OZV č.3 – Místní poplatek za pronájem.  Po projednání předloženého návrhu  byla OZV č. 3 
schválena.  
Schváleno 12 hlasy, 1 se zdržel. 
 ad.d)   OZV č.4 – Podmínky pro pořádání akcí. Po projednání předloženého návrhu  byla OZV č. 4 
schválena. 
 



Schváleno 13 hlasy. 
 ad.e)  OZV č.5 – Požární řád. Po projednání předloženého návrhu  byla OZV č. 5 schválena.  
Schváleno 13 hlasy. 
 ad.g)  Prodej a koupě pozemků. Zastupitelstvo schválilo prodej 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 za odhadní cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 5.040,- Kč + náklady spojené s převodem. 
 Schváleno 13 hlasy. 
 
OZ projednalo a schválilo návrh na odkup pozemku p.p.č. 2141/3 od p. Blažka za cenu ve výši znaleckého posudku, tj. 16.830,- Kč + náklady vkladu. 
 
Schváleno 13 hlasy.  ad.h)  Odměny zastupitelům. OZ projednalo a vzalo na vědomí navýšení odměn zastupitelům ve 
vyjmenovaných funkcích.  
 OZ bere na vědomí. 
 ad.h)  Kanalizace u čp. 182 a 183. OZ projednalo informaci o jednání rady ke kanalizaci objektů čp. 182 a 183. Po předložení projektu ing. Křapky (viz. bod 4. Zápisu ze schůze Rady obce ze dne 11.4.2006) bude za 
účelem schvalování konečného rozhodnutí svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva.  
 
OZ bere na vědomí.  ad.ch) Vodovod Rytiny. OZ přijalo informaci starosty o vodovodu Rytiny. K realizaci akce bude provedeno 
výběrové řízení. Celkem bude obesláno 5 firem. Plánovaný termín realizace stavby 8.- 9. měsíc 2006.  
OZ bere na vědomí. 
 ad.i) Hospodářská činnost. OZ po projednání souhlasí, aby zisk z hospodářské činnosti za rok 2005 zůstal 
na účtě  hospodářské činnosti.. 
 
Schváleno 13 hlasy.  Ad 5) Usnesení č.8/2006 :   Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje OZV č.2 -  Zrušovací vyhláška o příspěvku na MŠ. 
č.9/2006:    Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje OZV č.3 – Místní poplatek za pronájem. 
č.10/2006: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje OZV č.4 – Podmínky pro pořádání akcí. 
č.11/2006: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje OZV č.5 – Požární řád. č.12/2006: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje prodej pozemků p.p.č. 2121/5 a 2121/6 

manželům Šedým za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.040,- Kč + náklady spojené 
s převodem nemovitosti. Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje odkup pozemku p.p.č. 2141/3 od p. Blažka za 
cenu ve výši znaleckého posudku, tj. 16.830,- Kč + náklady vkladu. 

č.13/2006: Zastupitelstvo schvaluje, aby zisk z hospodářské činnosti za rok 2005 zůstal na účtě Nerozdělený zisk.  Zapsal: Lukeš  Jiří Ing.  v Benešově dne 27. 4. 2006   


