
  Zápis č.4 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 10. 9. 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, 
Ing. Hylmar Jan, 
 
Program:  
1. Zahájení 
2. Volba  řídících orgánů  
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 15 
přítomných zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné. 

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

           Mgr. Strmisková  Šárka. 
Schváleno pro 15  hlasy.    

 
Ad.3:  Způsob hlasování: starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému 
bodu zvlášť.      
Schváleno pro 14  hlasy, 1 se zdržel.    
 
Ad.4:  Program jednání:  
         Starosta navrhl k projednání tyto body programu: 
                                 -    Zprávy předsedů výborů a komisí 

-    Zpráva o kontrole FÚ Semily 
-    Bytový pořadník č.26 
-    Žádost o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil 
-    Nájemné na rok 2009 
-    Žádost o odkup pozemku 
-    Rozpočtové změny č.2 
-    Různé: Nabídka na vymáhání pohledávek, 

   Lávka přes Jizeru. 
 

Program jednání schválen 15 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.: Zpráva o kontrole FÚ Semily 
Obecní zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku kontroly, provedené v období 3.6.2008 
až 2.7.2008 Finančním úřadem Semily, zaměřené na dodržení rozpočtové kázně u akce 
„Víceúčelové rekreační plochy“, - evid.č.akce 2292220148 za rok 2005.V závěru zpráva 
konstatuje, že kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č.218/2000 
Sb. 
Zastupitelstvo bere na vědomí  
 
Ad.5.3.: Bytový pořadník č.26. 
Obecní úřad obdržel žádosti pí. Jany Landigové, Simony Třískové a Martina Liďáka na 
zařazení do bytového pořadníku. Žádosti ohodnotila a zařadila do návrhu nového bytového 
pořadníku Bytová komise. Rada po projednání návrhu tento postoupila obecnímu 
zastupitelstvu. 
Zastupitelstvo po projednání schvaluje 15 hlasy. 
 
Ad.5.4.: Žádost o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil 
Zastupitelstvo projednalo žádost Jany Bosáčkové a RNDr. Vladimíra Bočka o změnu 
Územního plánu, týkající se zařazení pozemku č. 591 do ploch s obytnou zástavbou. 
Zastupitelstvo po projednání žádost postupuje zpracovateli ÚPSÚ. 
Zastupitelstvo bere žádost na vědomí. 
 
Ad.5.5.: Nájemné na rok 2009 
OZ po projednání návrhu na navýšení nájemného pro jednotlivé bytové kategorie pro rok 
2009 schvaluje 100% výši navrženého nájemného, tedy 
Kateg.  Navýšení v %,   v Kč  Nájemné 2009 
I.  12,5%  2,3673  21,3073 
II.  21,4%  3,4518  19,5818 
III.  24,8%  3,4075  17,1475 
IV.  35,8%  4,1563  15,7663  
Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy, 6 se zdrželo. 
 
Ad.5.6.: Žádost o odkup pozemku 
Zastupitelstvo obdrželo žádost o koupi pozemku, kat.č. 396/2. 
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí. 
 
Ad.5.7.: Rozpočtové změny č.2. 
Předsedkyně Finančního výboru předložila ZO návrh na rozpočtové změny č.2. Jedná se o 
doplatek investiční dotace od SFŽP a doplatek investiční dotace (Rekonstrukce podlahy 
tělocvičny a osvětlení ZŠ)  a výdaje – viz. příloha č.2 
Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy. 
 
Ad.5.8.: Různé:  
Nabídka na vymáhání pohledávek – je postoupena k projednání Finančnímu výboru. 
Lávka přes Jizeru, omezení přejezdu motorových vozidel – bude řešit p. Klimeš. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 



 
Ad.6.: Usnesení. 
 
č.31/2008:   Zastupitelstvo schvaluje Bytový pořadník č.26. 
č.32/2008:   Zastupitelstvo schvaluje nájemné na rok 2009. 
č.33/2008:   Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové změny č.2. 
č.34/2008:  Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávy předsedů výborů a komisí. 
č.35/2008:  Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o kontrole FÚ Semily. 
č.36/2008:  Zastupitelstvo bere na vědomí Žádost o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil. 
č.37/2008:  Zastupitelstvo bere na vědomí Žádost o koupi pozemku, kat.č. 396/2. 
č.38/2008: Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku na vymáhání pohledávek a opatření k 
omezení provozu motorových vozidel na Lávce přes Jizeru. 
 

Ad.7.: Závěr 
 
Jednání skončeno ve 21:45 hodin 
Zapsal dne 11.9.2008  ing. Lukeš Jiří st. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 

 


