
  Zápis č. 7 z jednání Zastupitelstva Obce Benešov u Semil 
ze dne 1. 11. 2007    

 Přítomni:   Ing. Bachtíková Jitka, Ing. Hylmar Jan, Lampa  Dalibor, Kučera Miroslav, 
   Ing. Lukeš Jiří st., Ing. Lukeš Jiří ml., Mgr. Morávková Anna, Mgr.   

                   Müllerová Dana, Špiroch Václav, Hubař Jan, Ing. Kovář   
                   Petr, Plecháč Vladimír, Menšík Zdeněk,  
Omluven:  Klimeš Petr, Mgr. Strmisková Šárka, 
 
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 13 přítomných 
zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 
Ad.2.:  Volba orgánů schůze:  
starosta navrhl  za zapisovatele  :  Mgr. Morávková Anna, 

        za ověřovatele  :   Ing. Bachtíková Jitka a Mgr. Müllerová Dana,                  
Schváleno: 13  hlasů pro.    
 Ad.3.:    Program jednání:  Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí. 
2. Vnitřní účetní předpis. 
3. Dopravní obslužnost. 
4. Bytový pořadník. 
5. Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci. 
6. Inventury. 
7. Žádost o dotaci – investiční záměr TKR. 
8. Informace o vstupu do VHS. 
9. Výstavba ve Škodějově (větrná elektrárna) 
10. Různé. 

Program jednání byl schválen 13 hlasy. 
Starosta předložil návrh o způsobu hlasování o usnesení: hlasovat  o přijetí usnesení po projednání 
příslušného bodu. 
Schváleno: 13 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 minulého do 
dnešního jednání zastupitelstva. Návrhy inventur přednesených FV a projednaných radou jsou 
samostatným předmětem jednání. Rovněž tak zpráva Bytové komise. 
Za KKS bylo uvedeno vydání Benešovských novin a chystaného Vánočního stromu.  
KV doplňuje členy inventarizačních komisí, dále kontroly vybraných účtů příjmů a výdajů. 
KŽP aktuálně schvaluje povolení ke kácení stromů. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.4.2.: Vnitřní účetní předpis.  
Obecní zastupitelstvo projednalo Vnitřní účetní předpis o vedení účetnictví a majetku Obce Benešov u 
Semil vydávaný ke dni projednání. 



Zastupitelstvo předložený Vnitřní účetní předpis o vedení účetnictví a majetku Obce schvaluje. 
Schváleno pro: 13 hlasů. 
 
Ad.4.3.: Dopravní obslužnost.  
Zastupitelstvo projednalo informaci od Kú Lbc o výši příspěvku na dopravní obslužnost obce na rok 
2008. Ten zůstává oproti roku 2007 beze změny a bude činit 90,- Kč na obyvatele a rok.  
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.4.4.: Bytový pořadník.  
Obecní zastupitelstvo projednalo Bytový pořadník č. 24 navržený bytovou komisí na základě 
bodovacích kritérií schválených OZ dne 6.9.2007. 
Obecní zastupitelstvo po projednání Bytový pořadník č. 24 schvaluje. 
Schváleno 13 hlasy pro. 
 
Ad.4.5.: Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci. 
Zastupitelstvo projednalo návrh  Smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci. 
Konečné stanovisko zastupitelstva k podpisu smlouvy je odloženo na příští jednání. 
Zastupitelstvo bere návrh smlouvy na vědomí,  
 Ad.4.6.: Inventury . 
Zastupitelstvo na návrh FV, rady a doplněný zástupci KV projednalo složení Hlavní (HIK) a Dílčích  
inventarizačních komisí (DIK):  
HIK: Ing. Jitka Bachtíková ( předseda), členové Jan Hubař a Ing. Jiří Lukeš st.. 
DIK pro majetek obce ve správě OÚ:     
  předseda ing. Petr Kovář, člen kontrolního výboru,  
  členové Jaroslava Hloušková a Dalibor Lampa. 
DIK pro majetek obce ve správě SDH:   
  předseda ing. Bís, člen kontrolního výboru,  
  členové Jaroslav Bachtík a Petr Vlach. 
Termíny: převzetí podkladů k inventuře od 19.11.2007,         
                návrhy na vyřazení předat Radě do 27.11.2007, 
                předání inventarizačních zápisů předsedovi HIK do 11.1.2008 
                výsledek inventur k datumu účetní uzávěrky – datum bude stanoven KÚ. 
Obecní zastupitelstvo po projednání struturu inventarizačních komisí a termíny předávání dokumentů 
schvaluje. 
Schváleno 13 hlasy pro. 
 
Ad.4.7.: Žádost o dotaci – investiční záměr TKR. 
Obecní zastupitelstvo projednalo Investiční záměr Rekonstrukce TKR pro vysokorychlostní internet 
v obci. 
Zastupitelstvo po projednání Investiční záměr Rekonstrukce TKR schvaluje.  
Schváleno 13 hlasy pro. 
 
Ad.4.8.: Informace o vstupu do VHS. 
Zastupitelstvo projednalo aktuální stav v plnění podmínek pro sloučení Svazku měst a obcí Semily 
s VHS Turnov. 
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 
 
Ad.4.9.: Výstavba ve Škodějově (větrná elektrárna) 
Zastupitelstvo projednalo Žádost Obce Příkrý o vyjádření ke stavbě větrné elektrárny.  Výstavba by 
byla realizována v k.ú. Škodějov, na kótě Skalka. 
Zastupitelstvo k výstavbě větrné elektrárny na kótě Skalka v k.ú. Škodějov nemá námitek. 
Schváleno 13 hlasy pro. 

 
Ad.4.10.: Různé. 
- Starosta informoval zastupitelstvo o aktuální situaci v koncepci výstavby rychlostní 
komunikace R35.  



Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 
-   Starosta informoval zastupitelstvo o aktuální situaci ve zpracování podkladů a postupu tvorby 
Územních plánů.. Vzhledem k tomu, že se obecně nedaří zpracovat územní podklady 
v digitálním tvaru dojde k posunu termínu do r. 2012. 
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

- Tělocvičná jednota Sokol Benešov u Semil požádala o příspěvek obce na krytí části nákladu 
spojených s nezbytnou údržbou či pokácením lip v majetku TJ Sokol. 
Zastupitelstvo po projednání schvaluje výši příspěvku 10 tis. Kč. 
Schváleno 13 hlasy pro. 

- Zastupitelstvo projednalo žádost pí. Míkové o opravu cesty u č. 107. Uvedený požadavek 
bude zahrnut do požadavku na výdaje ročního rozpočtu 2008. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
 

Ad.6.: Usnesení. 
č.40/2007: Zastupitelstvo schvaluje Vnitřní účetní předpis o vedení účetnictví a majetku Obce 

Benešov u Semil. 
č.41/2007: Zastupitelstvo schvaluje Bytový pořadník č. 24. 
č.42/2007: Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizačních komisí a termíny předávání dokumentů. 
č.43/2007: Zastupitelstvo schvaluje Investiční záměr Rekonstrukce TKR pro vysokorychlostní 

internet v obci.. 
č.44/2007: Zastupitelstvo nemá námitek k výstavbě větrné elektrárny na kótě Skalka v k.ú. Škodějov.  
č.45/2007: Zastupitelstvo schvaluje výši příspěvku 10 tis. Kč na krytí části nákladů spojených 

s nezbytnou údržbou či pokácením lip v majetku TJ Sokol. 
č.46/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí. 
č.47/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výši příspěvku 90,- Kč na obyvatele na 

dopravní obslužnost obce pro rok 2008. 
č.48/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí návrh Smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci s tím, 

že bude projednána na příštím zasedání. 
č.49/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí aktuální stav v plnění podmínek pro sloučení Svazku měst a 

obcí Semily s VHS Turnov. 
č.50/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o aktuální situaci v koncepci výstavby 

rychlostní komunikace R35.  
č.51/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o aktuální situaci ve zpracování podkladů 

a postupu tvorby Územních plánů a posunu termínu. 
č.52/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pí. Míkové o opravu cesty u č. 107. Uvedený 

požadavek bude zahrnut do požadavku na výdaje ročního rozpočtu 2008. 
 
 
Jednání skončeno ve 21:30 hodin 
Zapsal dne 5.11.2007  ing. Lukeš Jiří st. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 
 


