
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil 
konaného dne 7. 11. 2006 

 
Přítomni: Ing. Bachtíková Jitka, Bušanský Martin, 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, Mgr. 
Strmisková Šárka, Špiroch Václav.  

Návrh programu: 1. Seznámení s výsledky voleb. 
2. Složení slibu členů OZ. 3. Volba zapisovatele. 
4. Volba návrhové komise. 5. Volba volební komise. 
6. Volba starosty, místostarosty, ostatních členů rady a předsedů výborů a komisí 7. Zástupce do MR Pojizeří 
8. Diskuse 
 
Ad.1.: Seznámení s výsledky voleb. Zprávu přednesl nejstarší zvolený zastupitel – ing. Lukeš Jiří st. 
 
Ad.2.: Složení slibu zastupitelů: Po přečtení slibu zastupitelé složili do rukou předsedajícího 
nejstaršího zvoleného zastupitele ing. Jiřího Lukeše slib, který potvrdili svým podpisem. 
 
Ad.3.: Volba zapisovatele. Na návrh předsedajícího byla zapisovatelem ustavujícího zasedání zvolena Mgr. Morávková Anna. 
Schváleno:  15 hlasy. 
 
Ad.4.: Volba návrhové komise: Na základě návrhů volebních stran byla odhlasována návrhová komise v tomto složení: Ing. Hylmar Jan, Menšík Zdeněk a Ing. Lukeš Jiří ml. Ing. 
Lukeš Jiří ml. byl současně zvolen předsedou návrhové komise.  Schváleno:  15 hlasy. 
 
Ad.5.: Volba volební komise. Na základě návrhů volebních stran byla odhlasována volební 
komise v tomto složení: Ing. Bachtíková Jitka, Ing. Kovář Petr a Mgr. Strmisková Šárka. Ing. Kovář Petr byl současně zvolen předsedou volební komise. 
Schváleno:  15 hlasy. 
 
Ad.6.: Volba starosty, místostarosty, ostatních členů rady a předsedů komisí. a) volba starosty. 
 Za starostu obce byl navržen a 12-ti hlasy zvolen p. Dalibor Lampa. b) volba místostarosty. 
 Za místostarostu obce byl navržen ing. Jiří Lukeš st. a zvolen počtem 11-ti hlasů. c) volba ostatních členů rady. 
3. člen rady: zvolena Morávková Anna počtem 11-ti hlasů. 4. člen rady: zvolen Hubař Jan počtem 15-ti hlasů. 
5. člen rady: zvolen Ing. Hylmar Jan počtem 14-ti hlasů.  
d) volba předsedů výborů a komisí. Kontrolní výbor: zvolen Hubař Jan počtem 11-ti hlasů. 



Finanční výbor: zvolen Bušanský Martin počtem 8-mi hlasů. 
Bytová komise: zvolena Mgr. Müllerová Dana počtem 14-ti hlasů. Životního prostředí: zvolen Špiroch Václav počtem 13-ti hlasů. 
Komise pro kulturu a sport: zvolena Mgr. Strmisková Šárka počtem 14-ti hlasů. Jmenovité složení komisí bude po projednání se složkami a stranami schváleno na příštím 
jednání zastupitelstva.  
Ad.7.: Volba zástupce do MR Pojizeří: zastupitelstvo schválilo za zástupce do MR Pojizeří pana Dalibora Lampu, starostu obce počtem 14-ti hlasů. 
Současně zastupitelstvo schválilo za náhradníka do MR Pojizeří Ing. Lukeše Jiřího ml. počtem 14-ti hlasů. 
 
Ad.8. Diskuse: Starosta a místostarosta vyzvali zvolené zastupitele a předsedy výborů a komisí ke zpracování návrhu obsazení jednotlivých výborů a komisí tak, aby jejich složení mohlo být 
projednáno a schváleno na příštím jednání zastupitelstva.  
Po projednání v diskuzi zastupitelstvo schválilo návrh, aby jeho jednacím dnem byl vždy kalendářně čtvrtek. 
Schváleno: 11-ti hlasy. 
 
Ad.9.  Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil, konaného dne 7.11.2006. 
č.29/2006 : Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle §69 odst.2 zákona o obcích. 
č.30/2006: Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst.1, písm.1) zákona o obcích: volí     1. starostou obce p. Dalibora Lampu, 
    2. místostarostou obce p. ing. Jiřího Lukeše st.,     3. další členy rady, jmenovitě pí. Mgr.Annu Morávkovou, p. Hubaře Jana a Ing. Hylmara 

Jana.      4. předsedou kontrolního výboru p. Hubaře Jana, 
    5. předsedou finančního výboru p. Martina Bušanského,     6. předsedou bytové komise pí. Mgr. Müllerovou Danu, 
    7. předsedou komise pro kulturu a sport Mgr. Strmiskovou Šárku,     8. předsedou komise pro životní prostředí p. Špirocha Václava. 

  č.31/2006: Zastupitelstvo volí zástupcem do Mikroregionu Pojizeří starostu obce Lampu Dalibora, jeho náhradníkem ing. Lukeše Jiřího ml. 
  
 Zapsal:  ing. Jiří Lukeš st., dne 9.11.2006.  
   
 --------------------------      ------------------------------ 
        starosta                                                                                   místostarosta                                  
 


