
  Zápis č. 5 z jednání Zastupitelstva Obce Benešov u Semil 
ze dne 14.6. 2007    

 Přítomni:   Ing. Bachtíková Jitka, Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, Kučera Miroslav, 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 
Omluven:  Ing. Jiří Lukeš st.    
Program:  1. Zahájení 

2. Volba orgánů – ověřovatelů, zapisovatele a  návrhové komise 3. Program jednání 
4. Usnesení 5. Závěr 

 Ad.1.:  Zahájení: starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 14 
přítomných zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné.  
Ad.2.:  Volba orgánů schůze:  starosta navrhl  za zapisovatele  :  Mgr. Morávková Anna, 

        za ověřovatele   :  Mgr. Müllerová Dana a Ing Petr Kovář.                               
Schváleno: 13  hlasů pro, 1 se zdržel hlasování.     
Ad.3.:    Program jednání:   Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 

1. Nájemné za vybavení bytu 2. Bytový pořadník 
3. Plán práce Rady a ZO  na II.pololetí  2007 4. Úhrada vlastního podílu na vodovod Rytiny  a převedení majetku  do Svazku 
5.  Závěrečný účet za rok 2006 6. Zprávy výborů a komisí 
7.   Hospodářská činnost 2006  

Program jednání byl schválen 14 hlasy. Starosta předložil návrh o způsobu hlasování o usnesení: hlasovat  o přijetí usnesení po 
projednání příslušného bodu. Schváleno: 14 hlasů pro. 
 
Ad.4.: Projednání jednotlivých bodů.  
Ad.4.1.: Nájemné za vybavení bytu:  Po projednání zastupitelstvo schvaluje, aby se nájemné za vybavení bytu ve vlastnictví pronajímatele uplatnovalo za stejných podmínek, které byly platné do doby nabytí účinnosti 
Zákona 107/2006 Sb. Schváleno:  14 hlasů pro. 
 
Ad.4.2.: Bytový pořadník Zastupitelstvo po projednání schvaluje předložený bytový  pořadník  č.23/2007, který je přílohou zápisu č.5/2007. 
Schváleno 14  hlasy pro.  



Ad.4.3.: Plán práce Rady a ZO na II.pololetí 2007 Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce  ZO a Rady na II. pololetí 2007. 
Schváleno 14 hlasy pro.  
Ad.4.4.: Úhrada vlastního podílu na vodovod Rytiny a převedení majetku po kolaudaci                do Svazku Po projednání zastupitelstvo schvaluje úhradu vlastního podílu při výstavbě vodovodu Rytiny. Celková částka je 1 312 903,20 Kč za celou stavbu, podíl Svazku je 950 000,00 Kč, 
podíl Obce Benešov u Semil 362 903,20. Vlastní podíl bude zaslán na účet investora akce  – Svazku. Dále zastupitelstvo schvaluje, aby dílo v hodnotě 362 903,20 Kč bylo po kolaudaci 
vloženo do Svazku. Schváleno 14 hlasy pro. 
 
ad.4.5.:  Závěrečný účet za rok 2006 Po projednání zastupitelstvo schvaluje předložený Zavěrečný účet Obce Benešov u Semil za rok 2007 bez výhrad. 
Schváleno 14 hlasy pro.  
Ad.4.6.:. Zprávy výborů a komisí Zastupitelstvo se seznámilo se zprávami o činnosti výborů a komisí za období od dubnového 
do dnešního zastupitelstva.Ukládá  radě projednat závěry kontrolního výboru. Rozpočtový výbor informoval o vývoji hospodaření s tím, že rozpočtové změny budou projednány na 
zastupitelstvu v září 2007.  Zastupitelstvo bere na vědomí 
 
Ad.4.7. :  Hospodářská činnost 2006 Zastupitelstvo schvaluje, aby zisk z hospodářské činnosti za rok 2006 ve výši 933,60 Kč zůstal na SÚ 932 nerozdělený zisk.  
 
Ad.5.: Usnesení. č.24/2007:  zastupitelstvo schvaluje, aby se nájemné za vybavení bytu ve vlastnictví                      pronajímatele uplatňovalo za stejných podmínek, které byly platné do doby       
                   nabytí účinnosti Zákona  č.107/2006 Sb. č.25/2007:  Zastupitelstvo po projednání schvaluje předložený bytový  pořadník  č.23/2007 
č.26/2007:  Zastupitelstvo schvaluje předložený plán práce  ZO a Rady na II. pololetí 2007 č.27/2007:  Zastupitelstvo schvaluje úhradu vlastního podílu při výstavbě vodovodu Rytiny.    
                   ve výši 362 903,20 Kč na účet Svazku.  č.28/2007:  Zastupitelstvo schvaluje, aby dílo v hodnotě 362 903,20 Kč bylo po kolaudaci   
                   vloženo do Svazku. č.29/2007:  Zastupitelstvo schvaluje, aby zisk z hospodářské činnosti za rok 2006 ve výši   
                   933,60 Kč zůstal na SÚ 932 nerozdělený zisk.  
Jednání skončeno ve 21:10 hodin Zapsal dne 18.6.2007  ing. Lukeš Jiří st. 
 Ověřil: 
  
                   Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta  


