
  Zápis č. 3 
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 19. 4. 2007    
 

Přítomni:   Ing. Bachtíková Jitka, Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš 
Jiří st., Ing. Lukeš Jiří ml., Mgr. Morávková Anna, Mgr. Müllerová Dana, Mgr. 
Strmisková Šárka, Špiroch Václav, Hubař Jan, Plecháč Vladimír, Menšík Zdeněk, 

Omluveni:      Ing. Kovář Petr, 
Nepřítomni: Bušanský Martin, 
 
Program:  
 

1. Zahájení 
2. Volba orgánů  jednání 
3. Návrh  programu  
4. Usnesení 
5. Závěr 

 
 
Ad.1.:  Zahájení: Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 13 
přítomných zastupitelů je svolané zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 
Ad.2.:  Volba orgánů schůze: starosta navrhl  

za zapisovatele  :  Mgr. Morávková Anna, 
                                                          za ověřovatele   :    Mgr. Müllerová Dana, 

                                                                        Mgr. Strmisková Šárka, 
Schváleno pro 13  hlasy.    
 
Ad.3.:    Program jednání: Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 
 

1. Zprávy výborů a komisí. 
2. Prapor a znak obce. 
3. Plynofikace obce. 
4. Diskuze – vzdání se mandátu zastupitele a odstoupení z fce předsedy Finančního výboru. 
 
Program jednání schválen 13 hlasy. 
Návrh starosty o diskuzi a hlasování a usnesení ke každému bodu zvlášť: 
Schváleno pro 13 hlasy. 
 
Ad.4.: Projednání jednotlivých bodů. 
Ad.4.1.: Zprávy výborů a komisí. 
Zprávu o činnosti od minulého jednání zastupitelstva přednesli předseda výboru kontrolního 
a předsedové komisí bytové, pro kulturu a sport, a životního prostředí. Zastupitelstvo 
konstatuje, že kontrolní výbor a uvedené komise pracují aktivně a konkrétní výstupy jejich 
jednání budou radou a zastupitelstvem dále využity. Zastupitelstvo kriticky hodnotí stagnaci 
činnosti Finančního výboru.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.4.2.: Prapor a znak obce. 



Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o účasti na slavnostním předání dekretu o 
udělení znaku a vlajky obci Benešov u Semil, a to dne 5.4.2007 v budově Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.4.3.: Plynofikace obce. 
Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Místopředsedy vlády a ministra životního 
prostředí p. RNDr. Bursíka, ze dne 31.3.2007, kterým vyslovuje souhlas  s dalším 
prodloužením lhůty pro závěrečné vyhodnocení akce č. 08500121 „plynofikace obce Benešov 
u Semil“ do požadovaného termínu 03/2008. Na základě tohoto souhlasu vypracuje právní 
oddělení SFŽP Dodatek smlouvy. 
Na základě vzniklého časového prostoru zastupitelé znovu konkrétně osloví ty majitele domů 
a domácností, kteří dali předběžný souhlas s přípojkou, aby svůj příslib zavedení plynu 
skutečně realizovali. Cílem je minimalizovat výši vratky finančních prostředků z nedodržení 
plánovaného snížení emisí v naší obci. Projednání s občany proběhne do 2 týdnů. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.4.4.: Diskuze – vzdání se mandátu zastupitele a odstoupení z fce předsedy 
Finančního výboru. 
Dopisem ze dne 17.4.2007 p. Martin Bušanský požádal o uvolnění z funkce zastupitele a 
předsedy finančního výboru. Doplněním schváleného počtu zastupitelů patřičným 
náhradníkem se bude zabývat rada na svém příštím zasedání. 
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí. 
 
Ad.5.: Usnesení. 
č.15/2007:  Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru a zprávy 
předsedů ostatních komisí.. 
č.16/2007:  Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o převzetí dekretu o udělení 

znaku a vlajky obci Benešov u Semil. 
č.17/2007:  Zastupitelstvo bere na vědomí dopis Místopředsedy vlády a ministra životního 

prostředí p. RNDr. Bursíka, ze dne 31.3.2007, kterým vyslovuje souhlas  s dalším 
prodloužením lhůty pro závěrečné vyhodnocení akce č. 08500121 „plynofikace obce 
Benešov u Semil“ do požadovaného termínu 03/2008.  

č.18/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost p. Martina Bušanského o uvolnění z funkce 
zastupitele a předsedy finančního výboru a pověřuje radu zajištěním náhradníka. 

 
Schváleno:  pro 13 hlasů, zdrželo se…0.., proti…0… hlasy 
 
Jednání skončeno ve 21:00 hodin 
Zapsal dne 20.4.2007  ing. Lukeš Jiří st. 
 
Ověřil: 
 
 
 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 


