
Zápis č. 8 z jednání Zastupitelstva Obce Benešov u Semil 
ze dne 13. 12. 2007    

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

Omluven:  Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří ml., 
 
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  :   Hubař Jan, Ing. Kovář Petr,                  
Schváleno: 13  hlasů pro.    
 Ad.3.:    Program jednání:  Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 

1. Zásady sestavování rozpočtu 2008. 
2. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2008. 
3. Odměny zastupitelům na rok 2008. 
4. Způsob vyplácení odměn zastupitelům. 
5. Počet zaměstnanců obce na rok 2008, struktura a složení. 
6. Plán práce na I. pololetí 2008. 
7. OZV 4/2007 – poplatek za odpady pro rok 2008. 
8. Inventury 2007. 
9. Rozpočtové změny. 
10. Zpráva o dílčí prověrce hospodaření obce a MR Pojizeří. 
11. Dlužníci. 
12. Zpráva o ukončení hospodářské činnosti – výsledek. 
13. Smlouva o dopravní obslužnosi s KÚ Liberec. 
14. Vstup obce do SMS ČR. 

 
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.: Zásady sestavování rozpočtu 2008. 
Zastupitelstvo projednalo návrh rady sestavit rozpočet jako přebytkový, přičemž výše přebytku bude 
rovna výši splátky jistiny úvěru. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasů pro. 
 
Ad.4.2.: Rozpočtové provizorium na leden a únor 2008. 
Zastupitestvo pro projednání schvaluje Rozpočtové provizorium na leden a únor 2008 ve výši 
skutečných výdajů za příslušné měsíce v roce 2007. 



Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasů pro. 
 
Ad.4.3.: Odměny zastupitelům na rok 2008. 
Zastupitelstvo projednalo návrh rady na výši měsíčních odměn a příplatků členům zastupitelstva na 
rok. Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva na rok jsou ve výši 50% celkové 
výše stanovené Nařízením Vlády 614/20066 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasů pro. 
 
Ad.4.4.: Způsob vyplácení odměn zastupitelům. 
Na základě zjištění kontrolního orgánu KÚ Liberec se zavádí vyplácení odměn zastupitelů každý 
měsíc. Rada navrhuje platby posílat na osobní účty. Zastupitelé jednotlivě akceptují dle možností. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.4.5.: Počet zaměstnanců obce na rok 2008, struktura a složení. 
Zastupitelstvo schvaluje navržené počty zaměstnanců a pověřuje radu společně s SDH řešit zajištění 
řidiče výjezdového družstva. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasů pro.  
Ad.4.6.: Plán práce na I. pololetí 2008. 
Zastupitelstvo po projednání schvaluje Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na 
I.pololetí 2008. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasů pro. 
 
Ad.4.7.: OZV 4/2007 – poplatek za odpady pro rok 2008. 
Zastupitestvo projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.4/2007 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasů pro. 
 
Ad.4.8.: Inventury 2007. 
Starosta informoval zastupitelstvo o zajištění a průběhu inventur. 
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 
 
Ad.4.9.: Rozpočtové změny. 
Předsedkyně FV ing. Bachtíková informovala zastupitelstvo o navržených rozpočtových změnách. 
Celkový souhrn změn v příjmové i výdajové části je vyrovnaný a činí 830 tis.Kč. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasů pro. 

 
Ad.4.10.: Zpráva o dílčí prověrce hospodaření obce a MR Pojizeří. 
Starosta informoval zastupitelstvo o dílčím přezkoumání hospodaření Obce Benešov u Semil a 
Mikroregionu Pojizeří, provedeného odborem kontroly KÚ LK dne 7.11.2007. Závěr zápisu obou 
prověrek konstatuje, že za kontrolované období roku 2007 nebyly v obou subjektech zjištěny chyby a 
nedostatky. 
Zastupitelstvo po projednání schvaluje obě zprávy 13 hlasy pro. 

 
Ad.4.11.: Dlužníci. 
Zastupitelstvo se seznámilo s výší pohledávek za 3 dlužníky v celkové výši 56 tis.Kč, a to především 
za nájemné, kabelovou tv a odpady. Pohledávky vznikly v letech 1998 – 2003. Pošta za těmito 
dlužníky je nedoručitelná. 
Zastupitelstvo schvaluje účetní odpis těchto pohledávek.  Pro 13 hlasy.  
Ad.4.12.: Zpráva o ukončení hospodářské činnosti – výsledek. 
Zastupitelstvo schvaluje ukončení hospodářské činnosti ve Sportovním areálu z důvodu její 
ekonomické ztrátovosti a odstoupení garanta této živnosti. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasů pro.  



Ad.4.13.: Smlouva o dopravní obslužnosti s KÚ Liberec. 
Zastupitelstvo projednalo dopravní obslužnost obce a návrh KÚ Liberec na poplatek 90 Kč ročně za 1 
občana. Zastupitelstvo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK schvaluje. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasů pro. 
 
Ad.4.14.: Vstup obce do SMS ČR. 
Zastupitelstvo po projednání schválilo vstup obce do Sdružení místních samospráv dle Smlouvy obcí 
a měst proti daňové diskriminaci. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasů pro. 
 
Ad.6.: Usnesení. 
č.53/2007: Zastupitelstvo schvaluje Zásady sestavování rozpočtu 2008. 
č.54/2007: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové provizorium na leden a únor 2008. 
č.55/2007: Zastupitelstvo schvaluje výši měsíčních odměn a příplatků členům zastupitelstva na rok 

2008. 
č.56 /2007: Zastupitelstvo schvaluje počty zaměstnanců obce na rok 2008. 
č.57/2007: Zastupitelstvo schvaluje Plán práce Rady a zastupitelstva na I.pololetí 2008. 
č.58/2007: Zastupitelstvo schvaluje OZV č.4/2007 o místním poplatku za provoz systému sběru a 

odstraňování komunálních odpadů. 
č.59 /2007: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny pro rok 2007. 
č.60/2007: Zastupitelstvo schvaluje zprávy o dílčí prověrce hospodaření obce a MR Pojizeří. 
č.61/2007: Zastupitelstvo schvaluje účetní odpis pohledávek za dlužníky dle Přílohy. 
č.62/2007: Zastupitelstvo schvaluje ukončení hospodářské činnosti ve Sportovním areálu. 
č.63/2007: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dopravní obslužnosti s KÚ Liberec. 
č.64/2007: Zastupitelstvo schvaluje vstup obce do SMS. 
č.65/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zajištění a průběhu inventur majetku obce. 
č.66/2007: Zastupitelstvo bere na vědomí změnu způsobu vyplácení odměn zastupitelům. 
 
 
Jednání skončeno ve 21:30 hodin 
Zapsal dne 14.12.2007  ing. Lukeš Jiří st. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 
 


