Zápis č. 6
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil
ze dne 14.12.2006

Přítomni: Ing. Bachtíková Jitka, Hubař Jan, Ing. Hylmar Jan, Ing. Kovář Petr, Klimeš 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.
Omluveni: Bušanský Martin

Program:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů schůze.
3. Návrh a schválení programu jednání.
4. Projednání jednotlivých bodů.
5. Usnesení.
6. Závěr.

Ad.1 Zahájení: Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 14
přítomných zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné.
Ad.2 Volba orgánů schůze: starosta navrhl
za zapisovatele : Ing. Lukeš Jiří st.,
za ověřovatele : Plecháč Vladinír,
Ing. Lukeš Jiří ml.
návrhová komise: Hubař Jan,
Menšík Zdeněk.
Schváleno: 14 hlasy

Ad.3 Program jednání: Starosta navrhl k projednání tyto body programu:

1. Seznámení s jednáním pracovního zastupitelstva obce dne 23.11.2006.
2. Jednací řád zastupitelstva obce.
3. Voba členů výborů a komisí.
4. Plán práce na prosinec 2006 a 1.pol. 2007.
5. Inventury 2006.
6. Přijetí daru – pozemků od Ředitelství silnic. a dálnic ČR.
7. Dlužníci.
8. Zásady rozpočtu na rok 2007.
9. Schválení počtu zaměstnanců na rok 2007.
10. Veřejnosprávní smlouva.
11. Rozpočtové provizorium.
12. Rozpočtové změny roku 2006.
13. Odměňování zastupitelů.
14. Volba členů kontrolního výboru.
15. OZV č.8/2006.
16. OZV č.9/2006.
17. Dílčí prověrka hospodaření obce a MR Pojizeří.
18. Zpráva o veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ.

19. OZV č.3/2004 a OZV č.4/2006.
20. Vklad majetku – vodovod Podolí.
21. Optimalizae nákladů na odvoz odpadů na rok 2007.
Program jednání schválen 14 hlasy.

Ad.4.: Projednání jednotlivých bodů.
Starosta navrhl hlasování o každém bodu zvlášť.
Návrh schválen 14 hlasy.
Ad.4.1.: Seznámení s jednáním pracovního zastupitelstva obce dne 23.11.2006.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Ad.4.2.: Jednací řád zastupitelstva obce. Předložený dle návrhu rady a po projednání
schválen 14 hlasy.
Ad.4.3.: Voba členů výborů a komisí.
Finanční výbor: Schválen jako 5-ti členný, 8 hlasy.
Bušanský Martin-předseda, Ing. Lukeš Jiří ml., Klimeš Petr, Bachtík Jaroslav, Ing. Hylmar
Jan-členové. Schválen 14 hlasy.
Kontrolní výbor: Schválen jako 5-ti členný, 14 hlasy.
Komise životního prostředí: Schválena 7mi členná, 14 hlasy.
Špiroch Václav-předseda, Lampa Dalibor, Hylmar Martin, Klimeš Petr, Pikora Jaroslav,
Menšík František, Matura Ladislav-členové. Schválena 14 hlasy.
Bytová komise: Schválena 5-ti členná, 14 hlasy.
Mgr. Müllerová Dana-předseda, Matura Ladislav, Mgr. Morávková Anna, Menšík Zdeněk,
ing. Šidlichovská Ivana-členové. Schválena 14 hlasy.
Komise pro kulturu a sport. Schválena 7mi členná, 14 hlasy.
Mgr. Strmisková Šárka-předseda, ing. Lukeš Jiří st., Plecháč Vladimír, Lukeš Roman, Farská
Eva, Bařinková Věra, Matěchová Alena-členové. Schválena 14 hlasy.
Ad.4.4.: Plán práce na prosinec 2006 a 1.pol. 2007. Návrh plánu práce předložený radou
byl projednán a schválen 14 hlasy.
Ad.4.5.: Inventury 2006.
K provedení řádné inventury majetku k 31.12.2006 rada jmenovala následující komise:
Hlavní inventarizační komise:
ing. Lukeš Jiří - předseda
Hubař Jan a Plecháč Vladimír - členové.
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.
Dílčí inventarizační komise pro majetek v evidenci obecního úřadu:
Ing. Kovář Petr - předseda
Lampa Dalibor, ing. Hylmar Jan - členové.
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.
Dílčí inventarizační komise pro majetek v evidenci hasičárny:
Menšík Zdeněk - předseda,
Vlach Petr,Matěcha Miroslav - členové.
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.
Návrhy na vyřazení a likvidaci majetku komise předají do 13.12.2006.
Zápisy z fyzické inventury provedené k 31.12.2006 předat na obecní úřad do 10.1.2007.
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.

Ad.4.6.: Přijetí daru – pozemků od Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na návrh rady obecní zastupitelstvo projednalo žádost ŘSD ČR k vyjádření a k převzetí
pozemků, nepatřících do majetkové správy ŘSD a schvaluje převzetí následujících pozemků:
p.p.č. 25/19, 25/20, 25/28, 25/29, 25/31, 37/33, 37/34, 37/35, 127/9, 127/10, 134/2, 134/3,
155/7, 180/5, 182/5EN, 183/5 v k.ú. Benešov u Semil.
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy, 1 se zdržel.

Ad.4.7.: Dlužníci.
Zastupitelstvo projednalo návrh rady k řešení pohledávek za dlužníky dle seznamu a jejich
závazků k obci. Rada doporučuje prodat pohledávky dlužníků, kteří nebydlí v bytech obce. U
ostatních řešit pokusem o smír, jinak řešit soudní cestou.
Zastupitelstvo schvaluje postup rady s tím, že bude radou průběžně informováno o průběhu
řešení.
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.
Ad.4.8.: Zásady rozpočtu na rok 2007.
Zastupitelstvo schvaluje principy rozpočtu na rok 2007, který bude sestaven jako přebytkový
s tím, že přebytek rozpočtu je určen k úhradě závazků z půjček.
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.
Ad.4.9.: Schválení počtu zaměstnanců na rok 2007.
Zastupitelstvo projednalo návrh počtu 3 zaměstnanců obce v plném úvazku na rok 2007.
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.

Ad.4.10.: Veřejnosprávní smlouva.
Zastupitelstvo projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na
úseku agendy přestupků s Městem Semily
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.

Ad.4.11.: Rozpočtové provizorium na rok 2007.
Vzhledem k tomu, že doposud nebyl schválen státní rozpočet na rok 2007 rada doporučila OZ
přijmout rozpočtové provizorium na měsíce měsíce leden – únor 2007 tak, že výdaje těchto
měsíců jsou limitovány maximální hranicí 1/12 skutečných výdajů roku 2006.
Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že rada oslovila spolky a sdružení v obci, aby
předložily požadavky na dotace z rozpočtu obce pro r. 2007. Pro přidělování dotací budou
stanovena kritéria, která zpracuje a předloží FV.
Rada principy rozpočtového provizoria na rok 2007 schvaluje.
Schváleno 14 hlasy.
Ad.4.12.: Rozpočtové změny roku 2006.
Zastupitelstvo na návrh starosty projednalo následující rozpočtové změny za rok 2006.
v oblasti:
PŘÍJMU
Výdaje na volby obecního zastupitestva
30.000,- Kč
Od ÚP na VPPO
66.000,- Kč
Stočné
6.000,- Kč
Pronájmy hrobových míst
4.000,- Kč.
VYDÁNÍ:
Prodloužení vodovodu v Podolí
-33.000,- Kč

Veřejná zeleň
KTR, nákup služeb
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.

-66.000,- Kč
- 7.000,- Kč.

Ad.4.13.: Odměňování zastupitelů.
Zastupitelstvo projednalo výši odměn pro místostarostu, členy rady, předsedů komisí a
výborů a zastupitele, uveřejněnou ve Sb.zák. č.50/2006 a schvaluje jejich výši na 50%
uvedených hodnot. Dále schvaluje podmínky pro výplatu odměny, dle kterých na každém
jednání OZ bude přednesena zpráva výboru či komise o činnosti za uplynulé období.
Neomluvená neúčast na příslušných jednáních rady, výborů či komisí bude důvodem ke
krácení schválené odměny. Podmínky platí počínaje lednem 2007.
Schváleno 14 hlasy.
Ad.4.14.: Volba členů kontrolního výboru.
Kontrolní výbor:
Hubař Jan-předseda, ing. Bachtíková Jitka, ing. Bís Ladislav, ing. Kovář Petr, Matěcha
Miroslav-členové. Schválen 14 hlasy.

Ad.4.15.: OZV č.8/2006,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2003 o výběrovém řízení na poskytnutí půjček
z FRB pro rok 2003.
Schváleno 14 hlasy.
Ad.4.16.: OZV 9/2006,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1996 ze dne 28.3.1996 o koeficientu růstu
nájemného z bytů v závislosti na velikosti obce.
Schváleno 14 hlasy.

Ad.4.17.: Dílčí prověrka hospodaření obce a MR Pojizeří.
Zastupitelstvo projednalo Zápis dílčího přezkoumání hospodaření č.j. SM/03/2006/obce u
Obce Benešov u Semil, provedeného odborem kontroly Libereckého kraje ze dne
24.10.2006, za období 1.1.- 30.9.2006. Zpráva konstatuje, že v hospodaření nebyly zjištěny
chyby nebo nedostatky.
Zastupitelstvo projednalo Zápis dílčího přezkoumání hospodaření č.j. SM/08/2006/DSO u
DSO/Mikroregionu Pojizeří, provedeného odborem kontroly Libereckého kraje ze dne
18.10.2006, za období 1.1.- 30.9.2006. Zpráva konstatuje, že v hospodaření nebyly zjištěny
chyby nebo nedostatky.
Zastupitelstvo bere zprávy na vědomí.

Ad.4.18.: Zpráva o veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ.
Zastupitelstvo projednalo Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Benešov u
Semil ze dne 19.10.2006.
K připomínce o nakládání s nemovitým majetkem zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí rady,
aby uvedený majetek zůstal ve vlastnictví obce.
Schváleno 14 hlasy.

Ad.4.19.: OZV č.3/2004 o místním poplatku ze vstupného a OZV č.4/2006 o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a
jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku.

Zastupitelstvo projednalo aktuálnost obou OZV a ukládá Komisi pro kulturu a sport
vypracovat návrh, který předloží radě.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Ad.4.20.: Vklad majetku – vodovod Podolí.
Zastupitelstvo schvaluje vklad majetku – prodloužení vodovodu Podolí do DSO Semily,
Chuchelna a Benešov.
Schváleno 14 hlasy.

Ad.4.21.: Optimalizae nákladů na odvoz odpadů na rok 2007.
Zastupitelstvo pověřuje radu a KŽP zpracovat aktuální seznamy domácností a občanů, plátců
za odvoz odpadů s určením velikosti přidělené popelnice na principech, zpracovaných a
přednesených radou.
Schváleno 14 hlasy.

Ad.5.Usnesení.
č.31/2006: Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád obce.
č.32/2006: Zastupitelstvo schvaluje složení členů finančního výboru, kulturní komise, bytové
komise, komise živ. prostředí.
č.33/2006: Zastupitelstvo schvaluje plán práce na I. pololetí roku 2007.
č.34/2006: Zastupitelstvo schvaluje HIK a DIK pro inventury 2006.
č.35/2006: Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru od ŘSD ČR.
č.36/2006: Zastupitelstvo schvaluje postup rady při jednání s dlužníky.
č.37/2006: Zastupitelstvo schvaluje zásady rozpočtu na rok 2007.
č.38/2006: Zastupitelstvo schvaluje počet zaměstnanců na rok 2007.
č.39/2006: Zastupitelstvo schvaluje návrh Veřejnosprávní smlouvy s městem Semily.
č.40/2006: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové provizorium na leden a únor roku 2007 ve
výši jedné dvanáctiny výdajů pro příslušné měsíce v roce 2006.
č.41/2006: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny.
č.42/2006: Zastupitelstvo schvaluje výši odměn pro členy rady, předsedy výborů a komisí.
č.43/2006: Zastupitelstvo schvaluje složení kontrolního výboru.
č.44/2006: Zastupitelstvo schvaluje OZV 8/2006.
č.45/2006: Zastupitelstvo schvaluje OZV 9/2006.
č.46/2006: Zastupitelstvo schvaluje vklad majetku do DSO Semily, Chuchelna a Benešov
(prodloužení vodovodu Podolí).
č.47/2006: Zastupitelstvo bere na vědomí dílčí prověrku hospodaření Obce a MR Pojizeří
č.48/2006: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z Veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ.
č.49/2006: Zastupitelstvo pověřuje radu a KŽP zpracovnáním seznamu občanů a domácností
k optimalizaci nákladů na odvoz odpadu.
č.50/2006: Zastupitelstvo pověřuje Komisi pro kulturu a sport zpracováním návrhů k OZV
č.3/2004 a OZV č.4/2006.
Schváleno: pro 14 hlasů, zdrželo se…0.., proti…0… hlasy
Jednání skončeno ve 21:45 hodin
Zapsal dne 18.12.2006 ing. Lukeš Jiří st.
Ověřil:

Lukeš Jiří Ing.
místostarosta

Lampa Dalibor
starosta

