Zápis č. 2
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil
ze dne 17. 4. 2008

Přítomni: Ing. Bachtíková Jitka, Hubař Jan, Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr
Lampa Dalibor, Mgr. Morávková Anna, Mgr. Müllerová Dana, Špiroch Václav, Plecháč
Vladimír, Ing. Lukeš Jiří st.,Ing. Lukeš Jiří ml., Mgr. Strmisková Šárka,
Omluveni: Kučera Miroslav, Menšík Zdeněk,
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 : Ing. Lukeš Jiří ml.,
Mgr. Strmisková Šárka,
Schváleno pro 13 hlasy.

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:
• Zprávy předsedů výborů a komisí
• Smlouva se SOLK – kontrola hospodaření ZŠ
• Zpráva o kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil
• Zpráva o hospodaření DSO MR Pojizeří
• Bytový pořadník č.25
• Zpráva o bezpečnostní situaci v v Obci Benešov u Semil v roce 2007
• Žádost o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil
• Různé:
Informace o TKR
Informace o jednání na SFŽP.
Sjezd rodáků.
Informace o soukromé akci na endurových motocyklech.
Program jednání schválen 13 hlasy.

Ad.5.: Projednání jednotlivých bodů

Ad.5.1.: Zprávy předsedů výborů a komisí.
Zprávu o činnosti přednesli předsedové finančního výboru, kontrolního výboru, komisí pro
kulturu a sport, 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.: Smlouva se SOLK – kontrola hospodaření ZŠ.
Zastupitelstvo projednalo Smlouvu mezi Sdružením obcí Lb kraje a Obcí Benešov o
provedení veřejnosprávní kontroly dle §16 v souladu se zákonem 320/2001 Sb. a finančním
poradenství hospodaření obce. Kontrola je zaměřena na ZŠ v Benešově u Semil.
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy.

Ad.5.3.: Zpráva o kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil.
Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Benešov u
Semil za rok 2007, provedeného Odborem kontroly Kú Lb kraje dle §2 a 3 zákona 420/2004
Sb. Zpráva konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva rovněž konstatuje, že nebyla zjištěna případná rizika , která mohou mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
Ad.5.4.: Zpráva o hospodaření DSO MR Pojizeří.
Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO „Mikroregion
Pojizeří“ za rok 2007, provedeného Odborem kontroly Kú Lb kraje dle §2 a 3 zákona
420/2004 Sb. Zpráva konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva rovněž konstatuje, že nebyla zjištěna případná rizika , která mohou mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
Ad.5.5.: Bytový pořadník č.25.
Zastupitelstvo projednalo bytový pořadník č. 25, navržený bytovou komisí a projednaný
radou obce.
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy.
Ad.5.6.: Zpráva o bezpečnostní situaci v v Obci Benešov u Semil v roce 2007.

Zastupitelstvo projednalo Zprávu o bezpečnostní situaci v v Obci
Benešov u Semil v roce 2007 předloženou Policií ČR, okresním
ředitelstvím Semily.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

Ad.5.7.: Žádost o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil.
Zastupitelstvo projednalo žádost občanů o provedení změny Územního plánu obce na
pozemcích parc.č. 9/1, 9/3, 9/4 a 9/5 v k.ú. Benešov u Semil s budoucím využitím pro
„plochy pro sportovní činnost, doplňující stavby“.
Zastupitelstvo schvaluje 10 hlasy, 2 se zdržely, 1 hlas proti.
Ad.5.8.: Různé:
Informace o TKR

V rámci investičního záměru Rekonstrukce TKR pro vysokorychlostní
internet vyzvala Obec Benešov u Semil podle zákona č.137/2006 Sb.,
zákona o veřejných zakázkách 5 firem k podání nabídek a zaslala jim
Podmínky zadávacího řízení. Otevření obálek proběhne dne 19.5.2008 na
OÚ od 9.hod.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Informace o jednání na SFŽP.
Starosta informoval zastupitelstvo o zprávě a jednání na SFŽP ve věci Hodnocení akce
Plynofikace obce Benešov u Semil.
Zpráva konstatuje, že předpokládané metry rozvodů ani předpokládané počty přípojek nebyly
v plné výši splněny. Největším problémem bylo odstoupení občanů od plynofikace v I..
„Semilské“ etapě, i přes jejich původní písemný příslib.
Výše vratky dotace bude vyčíslena dodatečně.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Sjezd rodáků.

Zastupitestvo vzalo na vědomí varianty termínu sjezdu rodáků, a to v r.
2009, při příležitosti tradičních výročí SDH a Divadelního souboru
Jizeran, nebo v r. 2011 při příležitosti 600 let první písemné zmínky o
naší obci.

Zastupitelstvo pověřuje zástupce spolků, aby spolky do 15.5. přednesly Kulturní komisi svoje
představy o variantě termínu konání a způsobu angažovanosti spolku a současně jmenovaly 2
zástupce do Přípravného výboru.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Informace o soukromé akci na endurových motocyklech.

Ing. Petr Kovář informoval zastupitelstvo o uspořádání této soukromé
zájmové akce, která proběhne dne 19.4.2008 v odp. hodinách na
soukromých pozemcích. Dotčení majitelé či spolky vyslovili souhlas.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Ad.6.: Usnesení.
č.8/2008: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu se SOLK – kontrola hospodaření ZŠ.
č.9/2008: Zastupitelstvo schvaluje Bytový pořadník č.25.
č.10/2008: Zastupitelstvo schvaluje Žádost o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil.
č.11//2008: Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávy předsedů výborů a komisí.
č.12/2008: Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Obce Benešov u
Semil.
č.13/2008: Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO MR Pojizeří.
č.14/2008: Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v v Obci Benešov u
Semil v roce 2007.
č.15/2008: Zastupitelstvo bere na vědomí Informaci o výběrovém řízení k TKR
č.16/2008: Zastupitelstvo bere na vědomí varianty termínu sjezdu rodáků a další postup.
č.17/2008: Zastupitelstvo bere na vědomí Informace o soukromé akci na endurových
motocyklech.

Ad 7.:Závěr

Jednání skončeno ve 21:45 hodin
Zapsal dne 21.4.2008 ing. Lukeš Jiří st.
Ověřil:
Lukeš Jiří Ing.
místostarosta

Lampa Dalibor
starosta

