
Zápis. č. 6 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 21.12.2017 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Dolenský Vladimír, Hubař Jan, Ing. Kovář Petr, Lampa Dalibor, 

Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír, Špiroch 

Václav, Ing. Václavík Luděk (od bodu 4) 

Omluveni: 

  Klimeš Petr, Kučera Miroslav, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Volba řídících orgánů 

3. Způsob hlasování 

4. Návrh programu jednání 

5. Projednání jednotlivých bodů 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 9 přítomných zastupitelů je 

Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Mgr. Müllerová Dana, Špiroch Václav 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9  hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9  hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

 

1. Rozpočtové opatření č. 5 

2. Informace o hospodaření 1. – 11.2017 

3. Plán práce na I. pololetí 2018 

4. Rozpočtové provizorium na rok 2018 

5. Určení parametrů rozpočtu na rok 2018 

6. Inventury 2017 – vyřazení materiálu, informace 

7. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 

8. SoSB – smlouva o smlouvě budoucí – kabel ke stožáru 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Rozpočtové opatření č. 5 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 5/2017, které je 

přílohou č. 1 tohoto zápisu. Neočekávané příjmy a výdaje do konce roku 2017 zapracují do 

rozpočtu starosta obce a účetní. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 



 

Ad. 5.2) Informace o hospodaření 1. – 11.2017 

Starosta obce informoval zastupitele o stavu finančních aktiv obce ke dni 30.11.2017 ve výši 

8 063 050,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.3) Plán práce na I. pololetí 2018 

Zastupitelstvo obce projednalo „Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. 

pololetí roku 2018“. Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. pololetí roku 

2018 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.4) Rozpočtové provizorium na rok 2018 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh  Finančního výboru na rozpočtové provizorium na rok 2018 

do doby schválení rozpočtu na rok 2018. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Určení parametrů rozpočtu na rok 2018 

Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem starosty sestavit rozpočet 2018 jako vyrovnaný a pověřuje 

radu a finanční výbor přípravou návrhu rozpočtu na rok 2018. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Inventury 2017 – vyřazení materiálu, informace 

Starosta obce informoval zastupitele o inventurách 2017, které probíhají dle plánu. Návrhy na 

vyřazení předložené předsedy DIK projednala likvidační komise a likvidaci navrhovaných 

položek schválila. Materiál bude vyřazen z inventarizačních knih.. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.7) Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov u Semil na rok 2018. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy  

 

Ad. 5.8) SoSB – smlouva o smlouvě budoucí – kabel ke stožáru 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí 

Benešov u Semil a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na umístění podzemního 

komunikačního vedení v pozemku  p.č.2493/1, který je v majetku obce Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 6  Diskuze 

Starosta obce seznámil zastupitele s aktuálními informacemi o CAS, kde se zpracovávají 

technické podmínky, které se zašlou na krajské ředitelstvi HZSLK. Dále připomněl zástupcům 

spolků, aby do konce ledna připravili vyúčtování za rok 2017 a žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce na rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 21.12.2017 

 

č. 67/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 dle návrhu. 

Neočekávané příjmy a výdaje do konce roku 2017 zapracují do rozpočtu obce 

starosta obce a účetní. 

č. 68/ZO/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu finančních aktiv obce ke dni 

30.11.2017. 

č. 69/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u 

Semil na I. pololetí roku 2018“. 

č. 70/ZO/2017: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018 ve výši 1/12 

skutečných výdajů roku 2017 na jednotlivé měsíce do přijetí rozpočtu na rok 2018. 

č. 71/ZO/2017: Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru a radě sestavit rozpočet na rok 

2018 jako vyrovnaný. 

č. 72/ZO/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu inventur 2017. 

č. 73/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Benešov u Semil na rok 2018 dle 

návrhu. 

č. 74/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

mezi obcí Benešov u Semil a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na 

umístění podzemního komunikačního vedení v pozemku  p.č.2493/1, který je 

v majetku obce Benešov u Semil. 

 

 

Ad. 7. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 21.12.2017 v 19:45 hodin. 

 

Zapsal dne  22.12.2017 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Mgr. Müllerová Dana 

 

  Špiroch Václav 

 

 

 

 

----------------------------                                                                      ------------------------------- 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 5/2017 

2. Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. pololetí roku 2018 


