
Zápis č. 3 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 20.6.2006    
 Přítomni:   Farský Kamil, Lampa Dalibor, Menšíková Michaela,  Mgr. Müllerová Dana, ing. Lukeš Jiří, Mgr. Morávková Anna, Mucha Jan, Hubař Jan, Pikora Zdeněk,  Omluveni: Bušanský Martin, ing. Kovář Petr, Nesperová Milena, Vašák Jiří, Lukeš Roman, Menšík Zdeněk,  Program:  1. Zahájení. 

2. Volba řídících orgánů. 3. Návrh a schválení  programu. 
4. Projednání jednotlivých bodů. 
5. Usnesení. 6. Závěr.  Ad.1  Zahájení: starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 9 přítomných                               zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné.  Ad.2  Volba řídících orgánů: starosta navrhl za zapisovatele  : Mgr. Morávková Anna,   

                                                                          za ověřovatele   : Mgr. Müllerová Dana,   Hubař Jan, 
                                                                       
       Schváleno 9 hlasy.  Ad.3    Program jednání: Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 
             a)   Velikost obecního zastupitelstva pro komunální volby 2006.              b)   Schválení závěrečného účtu 2005. 
             c)   Rozpočtové změny k 31.5.2006. 
             d)   Plán jednání Rady a zastupitelstva. 
             e)   ČOV a Kanalizace u čp. 182, 183, 170, 136.              f)   Vodovod Rytiny. 
             g)   Znak a prapor obce. 
             h)   Žádost o odprodej pozemku. Program jednání byl schválen 9 hlasy. 
 Ad.4  Projednání jednotlivých bodů :  ad.a)  Velikost obecního zastupitelstva pro komunální volby 2006. Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo 15-ti členné zastupitelstvo pro komunální volby 2006. 
Schváleno 9 hlasy.  ad.b)   Schválení závěrečného účtu 2005.  Obecní zastupitelstvo po projednání doporučuje dalšímu zastupitelstvu, vzešlému z komunálních voleb 2006 vázat kladný zůstatek na účtu (přebytek salda) jako rezervu k řešení budoucí vratky dotace 
plynofikace obce k FŽP. 
Schváleno 9 hlasy.  ad.c) Rozpočtové změny k 31.5.2006, č.1. Starosta předložil návrh rozpočtových změn č.1    
Zařazení nerozpočtovaných částek do příjmu:  

Dotace od Úřadu práce VPP    36.600,-Kč, 



Náklady na volby do Parlamentu 20.000,- Kč, 
Výdaje: Údržba komunikací, navýšení  38.600,- Kč, 
 Travní sekačka    17.000,- Kč Další změny jsou v rámci jednotlivých kapitol – přesuny mezi položkami. 
Rozdíl: Poníží se opravy a údržba cest – viz příloha č.1 
Schváleno 9 hlasy.  ad.d)   Plán jednání Rady a zastupitelstva na II.pol.2006.. Schválen 9 hlasy. 
 ad.e)  ČOV a Kanalizace u čp. 182, 183, 170, 136. Dohoda mezi Obcí Benešov a p.Miroslavem Matěchou k výstavbě nové ČOV. 
Schválena 9 hlasy.  ad.f) Vodovod Rytiny. Starosta informoval OZ o stavbě vodovodu Rytiny a přepadu. Projektová dokumentace je zpracována, Územní rozhodnutí čeká na nabytí právní moci. Obec zorganizuje výběrové řízení na dodavatele. 
Přepokládaný termín ukončení je konec září 06. 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.  ad.g) Znak a prapor obce . Obecní zastupitelstvo schválilo návrh č. 1 počtem 8 hlasů, 1 se zdržel. 
 ad.h)  Žádost o odprodej pozemku.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí předběžnou žádost pí. Pavlíny Dohnalové na koupi pozemku č. 
36/4. Starostovi obce ukládá, aby v odpovědi zdůraznil nutnost řádné žádosti včetně uvedení způsobu 
užití, vzhledem  k ÚP obce. OZ bere na vědomí. 
 5. Usnesení č.14/2006 :   Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje 15-ti členné zastupitelstvo pro komunální   
                     volby 2006 
č.15/2006:   Zastupitelstvo schvaluje závěrečnou zprávu o kontrole hospodaření bez výhrad.   č.16/2006:   Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Závěrečný účet 2005 bez výhrad. 
                      
č.17/2006:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Rozpočtové změny  č.1. dle      
                    přílohy 
č.18/2006:   Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Plán jednání Rady a zastupitelstva na 

II.pol.2006. č.19/2006:   Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Dohodu mezi Obcí Benešov a    
                    p.Miroslavem Matěchou k výstavbě nové ČOV. 
č. 20/2006: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Znak a prapor obce, návrh č.1. 
č. 21/2006:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí informaci o stavbě vodovodu 

Rytiny. 
č. 22/2006:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí předběžnou žádost pí. Pavlíny Dohnalové na koupi pozemku č. 36/4.  Zapsal: Lukeš  Jiří Ing.  v Benešově dne 22. 6. 2006    Zápis ověřil:      ……….…………..                                                        ……………………      



    Lampa Dalibor                                     Jiří Lukeš Ing.       starosta                     místostarosta                                                      



                           


