
  Zápis č.6 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 18.12. 2008    
 

Přítomni: Ing. Bachtíková Jitka, Hubař Jan,  Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Lampa 
Dalibor, Ing. Lukeš Jiří st., Ing. Lukeš Jiří ml, Mgr. Morávková Anna, Mgr. Müllerová Dana, 
Plecháč Vladimír, Mgr. Strmisková  Šárka, Špiroch Václav.  
 
Nepřítomni: Menšík Zdeněk, Kučera Miroslav. 
 
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  13 přítomných     
           zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné. 

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

         
Schváleno pro 13 hlasy.    

 
Ad.3:  Způsob hlasování: starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu 
zvlášť.      
Schváleno pro 13 hlasy.      
 
Ad.4:  Návrh programu jednání 
 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Zpráva o kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil 
3. Zpráva o hospodaření DSO MR Pojizeří 
4. Bytový pořadník č.28 
5. Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2009 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2009 
7. OZV č.1/2008 
8. Rozpočtové změny č.4 
9. Směrnice č.9 o výběrovém řízení 
10. Odměny na rok 2009 
11. Počet pracovních míst na rok 2009 
12. Vyhlášení záměru odprodeje pozemku 
13. Zpracování Územního plánu 

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,  komise pro kulturu a sport, životního 
prostředí  a bytové.  Zastupitelstvo 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 hospodaření Obce Benešov u Semil: Zastupitelstvo se seznámilo se 
zápisem z dílčí  kontroly hospodaření Obce Benešov u Semil, kterou provedl KÚ Liberec 
s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Ad.5.3.: Zpráva o kontrole hospodaření DSO MR Pojizeří: Zastupitelstvo se seznámilo se 
zápisem z dílčí  kontroly hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří, kterou provedl KÚ Liberec 
s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

Ad.5.4.: Bytový pořadník č.28: Zastupitelstvo se seznámilo s předloženým návrhem Bytového 
pořadníku a po projednání jej schválilo. 

Zastupitelstvo  schvaluje 13  hlasy. 

Ad.5.5.: Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2009: Zastupitelstvo projednalo návrh  Rady             
a  ukládá Radě a finančnímu výboru sestavit Rozpočet na rok 2009 jako přebytkový s tím, že 
přebytek bude použit na splátku jistiny úvěru. 

Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad.5.6.: Rozpočtové provizorium na rok 2009: Zastupitelstvo projednalo návrh Rady a schválilo 
rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu 2009. 

Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad.5.7 OZV č.1/2008:  Zastupitelstvo projednalo návrh OZV č.1/2008 o Poplatku za komunální 
odpad a tento návrh schvaluje 

Zastupitelstvo schvaluje  13 hlasy. 

Ad.5.8.: Rozpočtové změny č.4: Zastupitelstvo projednalo návrh Rozpočtových změn č.4 a tento 
návrh schvaluje. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad.5.9.: Směrnice č.9 o výběrovém řízení: Zastupitelstvo projednalo návrh Vnitřní směrnice č.9  
o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách a tuto směrnici schválilo. 
Zastupitelstvo schvaluje 13  hlasy. 

Ad.5.10.: Odměny na rok 2009: Zastupitelstvo projednalo návrh měsíčních odměn pro zastupitele 
a po diskuzi tento návrh neschválilo. Do nového projednání zůstává v platnosti dosavadní výše 
odměn. 

Zastupitelstvo hlasuje 6 hlasy pro, proti 4 hlasy,  zdržely se 3 hlasy. 
Návrh nebyl schválen. 



Ad.5.11.: Počet pracovních míst na rok 2009: zastupitelstvo projednalo návrh počtu pracovních 
míst na rok 2009 a tento návrh schvaluje.Ukládá radě dopracovat pracovní náplně a kvalifikační 
předpoklady u pracovního místa řidič, správce  hřbitova a sportovního areálu 

Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy.  

Ad.5.12.: Vyhlášení záměru odprodeje pozemku: zastupitelstvo projednalo návrh vyhlášení 
záměru odprodeje pozemku p.p.č. 432/4 o výměře 57m2. 

Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad.5.13.:Zpracování Územního plánu: zastupitelstvo projednalo nabídku zpracování Územního 
plánu sídelního útvaru Benešov u Semil v roce 2009  zpracovatelem, který bude vybrán ve 
spolupráci s MÚ Semily a tuto nabídku přijímá.  
Zastupitelstvo schvaluje  13 hlasy. 
 
Ad.6.: Usnesení. 
č.53/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Bytový pořadník č.28. 
č.54/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje zásady pro sestavení rozpočtu na rok 

2009. 
č.55/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2009. 
č.56/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje OZV č.1/2008. 
č.57/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Rozpočtové změny č.4. 
č.58/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Vnitřní směrnici č.9  o postupu při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
č.59/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje počet pracovních míst na rok 2009. 
č.60/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje vyhlášení záměru odprodeje pozemku. 
č.61/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje nabídku zpracování Územního plánu 

sídelního útvaru Benešov u Semil. 
č.62/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření 

Obce Benešov u Semil. 
č.63/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření 

DSO MR Pojizeří. 
č.64/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávy předsedů výborů a komisí. 
č.65/2008:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil neschvaluje Odměny na rok 2009. 
 

Ad.7.: Závěr 
Jednání skončeno ve 21.25 hodin 
Zapsal dne 22.12.2008  Ing. Jiří Lukeš. 
 
Ověřil: 
 
 
 
 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 


