
  Zápis č. 1 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 22. 2. 2007    
 Přítomni: Ing. Bachtíková Jitka, Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš  Jiří st., Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Mgr. Morávková Anna, Mgr. 

 Müllerová Dana, Mgr. Strmisková Šárka, Špiroch Václav. Omluveni:    Hubař Jan, Ing. Kovář Petr, Plecháč Vladimír, Nepřítomni: Bušanský Martin  Přizváni:      Zástupce KATRO a projektant KTR. 
 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 11 
přítomných zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné.  Ad.2  Volba orgánů schůze: starosta navrhl  za zapisovatele  :  Mgr. Morávková Anna, 
                                                            za ověřovatele   :  Mgr. Müllerová Dana,                                                                         Ing. Lukeš Jiří ml., 

    návrhová komise: Ing. Hylmar Jan,            Mgr. Strmisková Šárka,   
Schváleno pro 11  hlasy.     Ad.3    Program jednání: Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 
 1. Projekt na rekonstrukci TKR. 
2. Zprávy předsedů výborů a komisí, dotace na pomník. 3. OZV č.1 – poplatek za odpady. 
4. OZV č.2 – zrušovací vyhláška o poplatcích. 5. OZV č.3 – podmínky pro pořádání akcí. 
6. Petice Spolku pro obnovu venkova. 7. Bytový pořadník. 
8.  Dodatek zřizovací listiny ZŠ – Nájemní smlouva. 9. Smlouva o výpůjčce. 
10.  Rozpočet 2007. 11. Termín mimořádného zastupitelstva. 
Program jednání schválen 11 hlasy. Návrh starosty o diskuzi a hlasování a usnesení ke každému bodu zvlášť: 
Schváleno pro 11 hlasy.  
 Ad.4.: Projednání jednotlivých bodů. Ad.4.1.: Projekt na rekonstrukci TKR. 



Zástupce fy KATRO a projektant seznámili zastupitelstvo s projektem Rekonstrukce TKR 
pro vysokorychlostní internet z února 2007. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 Ad.4.2.: Zprávy předsedů výborů a komisí Zprávu o činnosti přednesli předsedové výborů a komisí bytové, pro kulturu a sport, kontrolního výboru, životního prostředí. Zastupitestvo konstatuje, že komise pracují aktivně a 
konkrétní výstupy jejich jednání budou radou a zastupitelstvem dále využity. Starosta informoval o obdržení dotace na opravu pomníku padlých z 1. a 2. SV od MO ČR ve výši 
800 tisíc Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy a schvaluje přijetí dotace. 
 Ad.4.3.: OZV č.1/2007 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Zastupitelstvo schvaluje 11 hlasy. 
 Ad.4.4.: OZV č.2/2007 – kterou se zrušuje OZV č.3/2004 o místním poplatku ze vstupného. Zastupitelstvo schvaluje 11 hlasy. 
 Ad.4.5.: OZV č. 3/2007 – o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku Zastupitelstvo schvaluje 11 hlasy.  
Ad.4.6.: Petice Spolku pro obnovu venkova. Zastupitelstvo schvaluje 11 hlasy připojení se k petici. 
 Ad.4.7.: Bytový pořadník č. 23. Platnost od 22. 2. 2007. Zastupitelstvo schvaluje 11 hlasy. 
  Ad.4.8.: Dodatek zřizovací listiny ZŠ – Smlouva o nájmu nemovitosti a nebytových prostor, uzavřena mezi Obcí Benešov u Semil a ZŠ a MŠ Benešov u Semil. 
Zastupitelstvo schvaluje 11 hlasy.  
Ad.4.9.: Smlouva o výpůjčce, uzavřená mezi DSO Mikroregion Pojizeří a Obcí Benešov u Semil. 
Předmětem je využití části pozemků pro osazení turistického informačnhího místa. Zastupitelstvo schvaluje 11 hlasy. 
   Ad.4.10.: Rozpočet 2007. Na společném jednání FV a rady byl detailně zpracován návrh rozpočtu, který byl k diskuzi 
zastupitelstvu předložen. Jeho schvalování bude předmětem jednání mimořádného zastupitelstva. 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
Ad.4.11.: Termín mimořádného zastupitelstva. 



Termín jednání mimořádného zastupitelstva je určen na 15.3.2007, jeho hlavním programem 
je projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2007. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 Ad.5.Usnesení. č.1/2007: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z MO ČR   č.2/2007:  Zastupitelstvo schvaluje OZV č.1/2007 – o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  č.3/2007:  Zastupitelstvo schvaluje OZV č.2/2007 – kterou se zrušuje OZV č.3/2004 o 
místním poplatku ze vstupného. č.4/2007:  Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 3/2007 – o stanovení podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku. 
č.5/2007:  Zastupitelstvo schvaluje přípojení se k petici Spolku pro obnovu venkova. č.6/2007:  Zastupitelstvo schvaluje Bytový pořadník č. 23. 
č.7/2007:  Zastupitelstvo schvaluje Dodatek zřizovací listiny ZŠ – Smlouvu o nájmu nemovitosti a nebytových prostor.  
č.8/2007:  Zastupitelstvo schvaluje Smlouva o výpůjčce . č.9/2007:  Zastupitelstvo bere na vědomí projekt na rekonstrukci TKR. 
č.10/2007:  Zastupitelstvo  bere na vědomí  zprávy předsedů výborů a komisí. č.11/2007:  Zastupitelstvo  bere na vědomí návrh Rozpočtu obce na r. 2007. 
č.12/2007:  Zastupitelstvo  bere na vědomí termín mimořádného jednání zastupitelstva dne 15.3.2007 a jeho program. 
 Schváleno:  pro 11 hlasů, zdrželo se…0.., proti…0… hlasy 
 Jednání skončeno ve 21:30 hodin 
Zapsal dne 26.2.2007  ing. Lukeš Jiří st.  
Ověřil:  
  
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                                      místostarosta                                                                   starosta 
 


