
  Zápis č. 1 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 21. 2. 2008    
 

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

1. Zahájení. 
2. Volba orgánů schůze. 
3. Způsob hlasování 
4. Návrh a schválení  programu jednání. 
5. Projednání jednotlivých bodů. 
6. Usnesení. 
7. Závěr. 

 
Ad.1  Zahájení: starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 13 
přítomných zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné. 

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

           Ing Bachtíková Jitka, 
 
Ad.3  Způsob hlasování: starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému 
bodu zvlášť.      
Schváleno pro 13  hlasy.    
 
Ad.4  Program jednání: Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 
 
1. Zprávy předsedů výborů a komisí 2. Rozpočtový výhled na rok  2008 - 2011. 3.Rozpočet na rok 2008. 4. Návrh na rozdělení hospodážského výsledku ZŠ. 
5. Inventury 2007. 6. Rozpočet MR Pojizeří. 7. Anketa TKR. 8. Změna v užívání stavby ( Muchov). 
Program jednání schválen 13 hlasy.    
Ad.5.: Projednání jednotlivých bodů  Ad.5.1.:  Zprávy předsedů výborů a komisí Zprávu o činnosti přednesli předsedové výborů a komisí bytové, pro kulturu a sport, kontrolního výboru, životního prostředí. Zastupitestvo konstatuje, že komise pracují aktivně a konkrétní výstupy jejich jednání budou radou a zastupitelstvem dále 
využity.  Zastupitelstvo bere zprávy na vědomí   Ad.5.2.: Rozpočtový výhled na rok 2008 až 2011 
Rozpočtový výhled byl zpracován dle skutečného stavu  legislativy k 1.1.2008 včetně dopadu vládního návrhu daňové reformy a skutečnosti předchozího roku. Podklady poskytl  Ing. Luděk Tesař -  Regionservis, externí spolupracovník  MFČR.. Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 



 Ad.5.3.: Rozpočet na rok 2008 
Zastupitelstvo projenalo návrh rozpočtu na rok 2008, který sestavila Rada a Finanční výbor. Do rozpočtu byly zapracovány  vlastní podíly k podaným žádostem o dotace. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový s tím, že přebytek vr výši 360 tis. Kč bude použit na úradu splátky jistiny úvěru na plynofikaci. Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 
 Ad.5.4.: Návrh na rozdělení hospodářského výsleku ZŠ Na základě návrhu ředitelky ZŠ byl hospodářský výsledek ve výši 1 187,80 Kč  zahrnut do Rezervního fondu. Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 
 
Ad.5.5.: Inventury 2007 Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo s průběhem inventur a jejich výsledkem.  Konstatovala, že nebyly 
zjištěny rozdíly mezi evidovaným a kontrolovaným majetkem Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy   Ad.5.6.: Rozpočet MR na rok 2008 Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem rozpočtu MR Pojizeří na rok 2008, který byl sestaven jako vyrovnaný ve výši 152 tis. na 
straně příjmů a  152. tis.  na straně výdajů. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 
  
Ad.5.7.: Anketa TKR Předsedkyně kulturní komise Mgr. Strmisková seznámila zastupitelstvo s výsledky ankety. Po projednání a diskusi se zastupitelstvo rozhodlo z důvodu malého počtu zájemců tuto anketu opakovat v pozdějším termínu s tím, že do ankety budou zahrnuty další programy. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 
 Ad.5.8.: Změna v užívání stavby ( Muchov) 
Zastupitelstvo se seznámílo  s rozhodnutím o změně užívání stavby z objektu kravína na objekt pro chov a výcvik psů. Z důvodu, že příslušný Obvodní stavební úřad zamítl připomínky ze strany obce i občanů, obec podá odvolání ke Krajskému úřadu v Liberci. 
 
 
 
Ad.6.: Usnesení. 
č.1/2008:  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na rok 2008 - 2011   
č.2/2008:  Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2008 
č.3/2008:  Zastupitelstvo schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ č.4//2008: Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku inventur 2007 č.5/2008:  Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu MR Pojizeří na rok 2008. č.6/2008:  Zastupitelstvo schvaluje odvolání k kÚ Libereckého kraje proti rozhodnutí o    
                  změně užívání části budovy na Muchově 
č.7/2008:  Zastupitelstvo  bere na vědomí  zprávy předsedů výborů a komisí. 
 
Ad 7.:Závěr 
Jednání skončeno ve 21:45 hodin 
Zapsal dne 26.2.2008  ing. Lukeš Jiří st. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 
 


