
  Zápis č.3 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 26.6. 2008    
 Přítomni: Ing. Bachtíková Jitka, Hubař Jan, , Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Kučera Miroslav, 

Lampa Dalibor, Menšík Zdeněk, Mgr. Morávková Anna, Mgr. Müllerová Dana, Špiroch 
Václav,  Plecháč Vladimír, Ing. Lukeš Jiří st.,Ing. Lukeš Jiří ml., Mgr. Strmisková  Šárka, Omluveni:   Ing. Hylmar Jan, Program:  1. Zahájení 
2. Volba  řídících orgánů a způsob hlasování 
3. Způsob hlasování 
4. Návrh programu:   
5. Projednání jednotlivých bodů 
6. Usnesení 
7. Závěr 
 Ad.1  Zahájení: starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 14 
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., 

           Plecháč Vladimír 
Schváleno pro 14  hlasy.    

 Ad.3  Způsob hlasování: starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému 
bodu zvlášť.      
Schváleno pro 14  hlasy.    
 
Ad.4  Program jednání:           Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 
                                 -    Zprávy předsedů výborů a komisí 

-    Závěrečný účet  
-    Rozpočtové změny   
-    Souhlas s působením MAS Kozákov na uzemí obce 
-    Měsíční odměny   
-    Plán práce na II.pololetí   
-    Žádost o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil  
-    Termín Sjezdu rodáků  
-    Smlouva s Katrem  
-    Svazek voda – Závěrečný účet a výrok auditora  
-    Svazek  - situace se vstupem do VHS  
-    MR Pojizeří – Závěrečný účet  
-    Rozhodnutí KÚ Liberec – změna užívání stavby na Muchově  

 
. 

 Program jednání schválen 14 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.: Závěrečný účet obce Benešov u Semil   Zastupitelstvo projednalo předložený Závěrečný účet Obce Benešov u Semil ( příloha č.1) se 
závěrem: ZO schvaluje Závěrečný účet bez výhrad 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.  Ad.5.3.: Rozpočtové změny č.1. Předsedkyně Finančního výboru předložila ZO návrh na rozpočtové změny ( příloha č.2). 
Jedná se o přijaté investiční a neinvestiční dotace z KÚ Liberec.  Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 
 Ad.5.4.: Působení MAS Kozákov Zastupitelstvo projednalo žádost MAS Kozákov o vydání souhlasu s jejím působením na 
území obce Benešov u Semil. Tato skupina sdružuje obce, neziskový sektor a podnikatele za 
účelem vypracování podkladů pro žádosti o dotace. 
 Zastupitelstvo souhlasí s činností MAS Kozákov na území obce Benešov u Semil. 
Zastupitelstvo schvaluje 14. hlasy. 
 Ad.5.5.: Měsíční odměny Zastupitelstvo projednalo úpravu odměn pro zastupitele na základě Nařízení vlády ze dne 
22.ledna 2008 (příloha č.3). Navýšení odměn je v průměru o dvě procenta. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 
 Ad.5.6.: Plán práce Rady a ZO na II.pololetí 2008 
Zastupitelstvo projednalo návrh plánu práce a tento schválilo. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 
 Ad.5.7.: Žádost o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil. Zastupitelstvo projednalo žádost paní Pekařové o provedení změny Územního plánu obce na 
pozemku  parc.č. 125 v k.ú. Benešov u Semil s budoucím využitím  pro výstavbu RD 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 
 Ad.5.8.: Termín sjezdu rodáků:  Na základě návrhu Kulturní komise a Sjezdového výboru zastupitelstvo schválilo termín 
konání Sjezdu rodáků na 19 – 21 června 2008. Program bude upřesněn na dalším jednání 
komise a výboru. 
Zastupitelstvo schvaluje 14  hlasy  



Ad.5.9.: Informace o TKR – smlouva s Katrem 
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. Otevření obálek proběhlo dne 19.5.2008 na OÚ od 9.hod.  Vítězem se stala firma Katro, se kterou obec podepíš smlouvu o dílo. 
Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy y 
 Ad.5.10.: Svazek města a obcí – voda Zastupitelstvo se seznámilo se Závěrečným účtem Svazku (Svazek schválil Závěrečný účet 
bez výhrad) a výrokem auditora ( Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky). 
Zastupitelstvo bere na vědomí.  
Ad.5.11.: VHS – dohoda o požadavcích 
Zastupitelstvo projednalo návrh Dohody o požadavcích při přistoupení obce Benešov u semil 
do VHS. Poněvadž návrh dohody obsahuje všechny podmínky obce Benešov u Semil, 
zastupitelstvo tuto dohodu schvaluje a pověřuje starostu podpisem. 
Zastupitelstvo schvaluje 14. hlasy  Ad.5.12.:  MR Pojizeří – Závěrečný účet Zastupitelstvo se seznámilo se Závěrečným účtem MR Pojizeří a s návrhem schválit tento 
účet bez výhrad.  
Zastupitelstvo bere na vědomí  Ad.5.13.: Rozhodnutí KÚ Liberec – stavba na Muchově Zastupitelstvo se seznámilo s Rozhodnutím KÚ Liberec, které zrušilo Rozhodnutí 
Městského úřadu v Semilech o změně využití objektu kravína pro chov a výcvik psů. Zastupitelstvo po seznámení s odůvodněním pověřuje starostu, aby upozornil  Stavební úřad 
v Semilech s tím, že v budově proběhly stavební úpravy a budova je užívána v rozporu 
s původním účelen, pro který byla zkolaudována. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy 
 
 
  Ad.6.: Usnesení. 
 
č.18/2008:   Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce Benešov u Semil bez výhrad. 
č.19/2008:   Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové změny č.1. 
č.20/2008:   Zastupitelstvo souhlasí s činností MAS Kozákov na území obce Benešov u Semil. 
č.21//2008:  Zastupitestvo schvaluje  výši měsíčních odměn pro zastupitele. 
č.22//2008:  Zastupitestvo schvaluje plán práce Rady a ZO na II.  pololetí 2008  
č.23/2008:   Zastupitelstvo schvaluje Žádost o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil. 
č.24//2008:  Zastupitestvo schvaluje termín Sjezdu rodáků 2009. 
č.25//2008:  Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu   
                    podpisem smlouvy s firmou Katro servis Semily. 



č.26/2008:  Zastupitelstvo schaluje Dohodu mei VHS Turnov a Benešovem u Semil.                       
                   o  podmínkách  přistoupení Obce do VHS. 
č.27/2008:  Zastupitelstvo schvaluje, aby bylo podáno upozornění Stavebnímu úřadu   
                   v Semilech na nepovolené užívání budovy na Muchově. 
č.28/2008:  Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávy předsedů výborů a komisí. 
č.29/2008:  Zastupitelstvo bere na vědomí návrh Zvěrečného účta Svazku a Výrok auditora. 
č.30/2008:  Zastupitelstvo bere na vědomí návrh Zvěrečného účta MR Pojizeří. 
 
Ad 7.:Závěr 
 
Jednání skončeno ve 21:45 hodin 
Zapsal dne 1.7.2008  ing. Lukeš Jiří st. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 
 


