
  Zápis č. 6 z jednání Zastupitelstva Obce Benešov u Semil 

ze dne 6. 9. 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,  

Omluven:  Kučera Miroslav, 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Volba orgánů – ověřovatelů, zapisovatele a  návrhové komise 
3. Program jednání 
4. Projednání jednotlivých bodů programu 
5. Diskuze 
6. Usnesení 
7. 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  :  Hubař Jan a Plecháč Vladimír.                          
     

Schváleno: 14  hlasů pro.    
 
Ad.3.:    Program jednání:  Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí. 
2. Rozpočtové změny roku 2007. 
3. Navýšení nájemného od 1.1.2008. 
4. Prodej obecního majetku. 
5. Zásady pro přidělování bytů. 
6. Bytový pořadník. 
7. Iniciativa Greenways Jizera. 
8. Prodej pozemků. 

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.: Zprávy předsedů výborů a komisí.  

Zastupitelstvo se seznámilo se zprávami o činnosti výborů a komisí za období od červnového 
do dnešního jednání zastupitelstva. Návrhy rozpočtových změn, přednesených FV jsou 
samostatným předmětem jednání. Rovněž tak zpráva Bytové komise.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 

Ad.4.2.: Rozpočtové změny roku 2007. FV předložil návrhy rozpočtových změn letošního 

roku. Nejvýznamější změnou je doplnění rozpočtu o přijaté investiční transfery od krajů – 

dotace od Lk na auto a dýchací přístroje ve výši 240 tis. Kč. Celkové navýšení obou stran 



rozpočtu činí 342.500,- Kč. Navržené změny i nadále ponechávají roční rozpočet jako 

vyrovnaný. 

Obecní zastupitelstvo po projednání předložený návrh rozpočtových změn schvaluje. 

Schváleno pro: 14 hlasů. 

 

Ad.4.3.: Navýšení nájemného od 1.1.2008.  

Rada předložila obecnímu zastupitelstvu návrh nové výše nájemného platného od 1.1.2008.  
Nájemné se zvyšuje podle zákona. Výše částek je určena v tabulkách dle velikostního 
koeficientu obce a kraje, do kterého obec leží. Nájemné se navyšuje u bytů I. kategorie o 1,29 
Kč /m2, II. kategorie o 1,71 Kč/m2, III kategorie o  2,24 Kč/m2 a u bytu IV. kategorie o 2,68 
Kč/m2. 
Obecní zastupitelstvo po projednání návrh nového výše nájemného platného od 1.1.2008 tak, 
jak bylo předloženo radou schvaluje. 
Schváleno:  14 hlasů pro. 

Dále se zastupitelstvo seznámilo se zprávou rady o situaci u neplatičů nájemného. Po 

obdržení výpovědí si dva neplatiči sjednali splátkový kalendář, uhradili část dluhů a nyní 

platí nájemné včetně navýšení, kterým splácí dlužnou částku. Současně byly výpovědi těmto 

dlužníkům ze strany obce při plnění uvedených podmínek staženy. 

Třetí neplatič na výzvu nereagoval. Obec bude pro něho zajišťovat ubytování na ubytovně a 

uskladnění nábytku. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
Ad.4.4.: Prodej obecního majetku.  
Na základě vyvěšeného záměru prodeje obecního majetku (hasičského auta Savien) a 
rozeslání inzerátů prostřednictvím hasičských novin a SOLKu se ozvalo několik zájemců. 
Jako nejserioznější nabídka byla vybrána komisí nabídka obce Bohdalce. Zastupitelstvo obce 
Bohdalce tento nákup schválilo.   
Rada společně s kontrolním výborem doporučila zastupitelstvu uzavřít kupní smlouvu s obcí 
Bohdalec na prodej vozu AVIA 31 DVS (8+1) za cenu 85.000 Kč. 
Obecní zastupitelstvo po projednání návrh rady na prodej hasičského auta AVIA 31 DVS za 
uvedených podmínek schvaluje. 
Schváleno 14 hlasy pro. 
 
Ad.4.5.: Zásady pro přidělování bytů. 
Zastupitelstvo projednalo návrh Zásad pro přidělování nájemních bytů, předložený radou a 
Bytovou komisí. 
Obecní zastupitelstvo po projednání předložený návrh beze změn schvaluje. 
Schváleno 14 hlasy pro. 
 

Ad.4.6.:  Bytový pořadník. 
Zastupitelstvo projednalo návrh Bytového pořadníku zpracovaný Bytovou komisí. 
Obecní zastupitelstvo po projednání pořadník č. 24, který je přílohou zápisu č.6/2007 
schvaluje. 
Schváleno 14 hlasy pro. 
 
Ad.4.7.: Iniciativa Greenways Jizera. 
Ing. J. Lukeš ml. přednesl jménem Sdružení Český ráj Memorandum - Vyhlášení společné 
iniciativy Greenways Jizera. 
Zastupitelstvo po projednání schvaluje připojení obce k této iniciativě. 
Schváleno 14 hlasy pro. 
 



Ad.4.8.: Prodej pozemků. 
- Zastupitelstvo obdrželo a projednalo žádost p. Vladimíra Starého o zakoupení 

pozemků, parcel č. 1585/3 a 1585/4. Zastupitelstvo po projednání podmínek prodeje 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje uvedených parcel. Podmínkami prodeje je prodej 
za odhadní cenu + úhrada nákladů spojených s převodem, tj. náklady spojenými se 
znaleckým posudkem, vkladem na KÚ, sepsáním smlouvy a vytýčením a oddělením 
hranic.  
Schváleno 14 hlasy pro. 

- Zastupitelstvo obdrželo a projednalo žádost pí. Lucie Eichelmannové o změnu parcel 
č. 1747 a 1748/2 z neúrodné plochy a louky na stavební parcelu. 
Zastupitelstvo bere žádost na vědomí. 
 

Ad.5.: Diskuze. 
V rámci diskuze bylo zastupitelstvo informováno občany i starostou o trvajících problémech  
při provozování živnosti – specializovaný maloobchod – p. Miloše Klikara. Jmenovaný byl 

pozván na projednání stížnosti občanů na 27.6.2007.  

Se souhlasem stěžovatelů bude svolána další schůzka se jmenovaným i s občany s cílem 

nalézt řešení k nápravě. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
Ad.5.: Usnesení. 
č.30/2007: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtových změn v celkovém navýšení 342.500,- 

Kč v příjmové i výdajové části.  

č.31/2007: Zastupitelstvo schvaluje návrh navýšení nájemného platného od 1.1.2008 u bytů I. 
kategorie o 1,29 Kč /m2, II. kategorie o 1,71 Kč/m2, III kategorie o  2,24 Kč/m2 a 
u bytu IV. kategorie o 2,68 Kč/m2. 

č.32/2007: Zastupitelstvo schvaluje návrh uzavření kupní smlouvy s obcí Bohdalec na prodej 
vozu AVIA 31 DVS (8+1) za cenu 85.000 Kč. 

č.33/2007: Zastupitelstvo schvaluje návrh Zásad pro přidělování nájemních bytů. 

č.34/2007: Zastupitelstvo schvaluje návrh Bytového pořadníku č. 24/2007. 

č.35/2007: Zastupitelstvo schvaluje připojení obce k iniciativě Greenways Jizera. 
č.36/2007: Zastupitelstvo po projednání podmínek prodeje schvaluje zveřejnění záměru 

prodeje parcel č. 1585/3 a 1585/4.  

č.37/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pí. Lucie Eichelmannové o změnu parcel č. 
1747 a 1748/2 z neúrodné plochy a louky na stavební parcelu. 

č.38/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí svolání další schůzky s p. Milošem Klikarem i 

s občany s cílem nalézt řešení k nápravě dle jejich stížnosti. 

č.39/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí postup rady při řešení situce s neplatiči nájemného. 

 
 
Jednání skončeno ve 21:30 hodin 
Zapsal dne 10.9.2007  ing. Lukeš Jiří st. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 
 


