
  Zápis č. 4 
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 22. 5. 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, Ing. Kovář Petr, Plecháč Vladimír, Menšík Zdeněk Pozváni:   Kučera Miroslav 
 
Program:  1. Zahájení 

2. Volba orgánů – ověřovatelů, zapisovatele a  návrhové komise 3. Usnesení 
4. Závěr  

Ad.1.:  Zahájení: Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 14 přítomných zastupitelů je mimořádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 Ad.2.:  Volba orgánů schůze: starosta navrhl  

za zapisovatele  :   Mgr. Morávková Anna,                                                             za ověřovatele   :    Ing. Bachtíková Jitka, 
                                                                          Ing. Lukeš Jiří ml.,     za volební komisi:  Mgr. Strmisková Šárka, 
       Hubař Jan,        Ing. Lukeš Jiří st., 

Schváleno pro 14  hlasy.     Ad.3.:    Program jednání: Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 
     -     slib zastupitele 

- odvolání finančního výboru - volba předsedy finančního výboru 
- volba členů finančního výboru - pořízení nového Územního plánu 
- schválení zastupitele, který se bude podílet na pořízení  Územního plánu - změna užívání: z odchovny na Muchově zařízení pro chov a výcvik psů  
- výsledek kontroly z KÜ Liberec - hospodaření obce a mikroregionu  - různé 

Program jednání schválen 14 hlasy. Návrh starosty o diskuzi a hlasování a usnesení ke každému bodu zvlášť: Schváleno pro 14 hlasy.  
Ad.4.: Projednání jednotlivých bodů. Ad.4.1.: Slib zastupitele. Slib zastupitele složil p. Miroslav Kučera. Tím byl počet členů zastupitelstva doplněn na 15. Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 Ad.4.2.: Odvolání finančního výboru. Z důvodu odstoupení bývalého předsedy FV p. Bušanského Martina a nekvalitní práce FV zastupitelstvo rozhodlo stávající členy z funkcí člena FV odvolat. Zastupitelstvo odvolání schvaluje, pro 15 hlasů.  



Ad.4.3.: Volba předsedy finančního výboru 
Návrh zastupitelů zvolit pí. ing. Bachtíkovou Jitku za předsedu FV byl v tajném hlasování podpořen: 10 hlasů pro,  5 hlasů proti. Zastupitelstvo zvolilo pí. ing. Jitku Bachtíkovou předsedkyní finančního výboru.  
Ad.4.4.: Volba členů finančního výboru. 
Předsedkyně FV navrhla následující složení FV: ing. Jiří Lukeš ml., ing. Jan Hylmar, Klimeš Petr, Bachtík Jaroslav. Zastupitelstvo schvaluje navržené složení finančního výboru. 15 hlasů pro. 
 Ad.4.5.: Pořízení nového Územního plánu Zastupitelstvo schvaluje záměr zpracování nového Územního plánu, požadavek na 
zpracování předat na Město Semily. Zastupitelstvo schvaluje, 15 hlasů pro. 
 
Ad.4.6.: schválení zastupitele, který se bude podílet na pořízení  Územního plánu. Zastupitelstvo schvaluje p. Dalibora Lampu jako zmocněnce. Ing. Lukeš Jiří st. jako zástupce. 
15 hlasů pro.   
Ad.4.7.: Změna užívání odchovny na Muchově na zařízení pro chov a 
výcvik psů. 
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Josefa Macha ke změně užívání odchovny. Dále se seznámilo se stanoviskem občanů, bydlících v dotčené oblasti. Toto stanovisko je ve všech případech negativní. Hlasování k souhlasu s povolením změny užívání na odchovnu psů: 0 hlasů pro, 0 hlasů se 
zdrželo, 15 hlasů proti. Zastupitelstvo nedává svůj souhlas ke změně užívání odchovny na Muchově na zařízení pro 
chov a výcvik psů.  
Ad.4.8.: Výsledek kontroly z Kú Liberec - hospodaření obce a mikroregionu. 
Starosta seznámilzastupitelstvo s výsledkem přezkoumání hospodaření DSO a obce za 
rok 2006, provedené odborem kontroly Kú Lbc. Závěr: V hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. V hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo bere na vědomí.  
Ad.4.9. Různé. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu rady o podpisu Dodatku č.2 ke smlouvě č. 
08500121 o poskytnutí podpory při plynofikace obce. Tímto dodatkem se mění termín předložení závěrečného vyhodnocení akce na 03/2008. Zastupitelstvo bere na vědomí.  
Ad.5.: Usnesení. 
č.19/2007:  Zastupitelstvo bere na vědomí slib nového zastupitele p. Miroslava Kučery. Tím byl počet členů zastupitelstva doplněn na 15. 
č.20/2007:  Zastupitestvo schvaluje odvolání členů FV. č.21/2007:  Zastupitelstvo volí pí. ing. Jitku Bachtíkovou předsedkyní Finančního výboru. č.22/2007: Zastupitelstvo schvaluje nové složení FV: ing. Bachtíková Jitka-předsedkyně, ing. Jiří Lukeš ml., ing. Jan Hylmar, Klimeš Petr, Bachtík Jaroslav-členové. č.23/2007:  Zastupitelstvo schvaluje záměr zpracování nového Územního plánu, požadavek na zpracování předat na Město 
Semily. č.24/2007: Zastupitelstvo schvaluje p. Dalibora Lampu jako zmocněnce pro zpracování nového Územního plánu. č.25/2007: Zastupitelstvo nedává svůj souhlas ke změně užívání odchovny na Muchově na zařízení pro chov a výcvik psů. č.26/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek kontroly z Kú Liberec - hospodaření obce a mikroregionu. 
č.27/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu rady o podpisu Dodatku č.2 ke smlouvě č. 08500121 Schváleno:  pro 15 hlasů, zdrželo se…0.., proti…0… hlasy 



 
Jednání skončeno ve 21:00 hodin  
Zapsal dne 26.5.2007  ing. Lukeš Jiří st.  
Ověřil:  
  
  
                   Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 
 


