
Zápis č. 5  
ze zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 16. 12. 2010 
Přítomni: Ing. Hylmar Jan, Ing. Kovář Petr, MUDr. Kučera Zdeněk, Lampa Dalibor, Ing. 

Lukeš Jiří st., Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Menšíková Michaela, Mgr. 
Morávková Anna, Mgr. Müllerová Dana, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská 
Ivana, Špiroch Václav, Ing. Václavík Luděk,  

Omluven:  Klimeš Petr 

Návrh programu: 
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 14 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 
Starosta navrhl: 
- za zapisovatele : Mgr. Anna Morávková 
- za ověřovatele :  Zdeněk Menšík, Ing. Luděk Václavík 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 3. Způsob hlasování  
Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 4. Program jednání 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky.  
Tento návrh byl doplněn o bod č. 21 – Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti: 

1. Slib člena zastupitelstva 
2. Volba členů výborů a komisí 
3. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil 
4. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření DSO MR Pojizeří 
5. Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2011 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2011 
7. Plán práce na I. pololetí 2011 
8. Rozpočtové změny č. 5 
9. Odměny na rok 2011 
10. Počet pracovních míst na rok 2011 
11. Prodej pozemku 
12. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily - rušení trvalého pobytu 
13. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily - přestupky 
14. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily - výkon  úkolů MP Semily 
15. Kupní smlouva s Katrem – rozvody TKR 



16. Smlouva o nájmu stožáru s Katrem 
17. OZV č. 1/2010 
18. OZV č. 2/2010 
19. OZV č. 3/2010 
20. Inventury 2010 
21. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti 

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5. Projednání jednotlivých bodů  

Ad 5.1. Slib člena zastupitelstva 
MUDr. Zdeněk Kučera složil do rukou starosty slib zastupitele. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Ad 5.2. Volba členů výborů a komisí 
Předsedové výborů a komisí předložili návrhy na složení výborů a komsí. 
 
Finanční výbor: Ing. Lukeš Jiří st. – předseda, Ing. Hylmar Jan, Mgr. Morávková Anna, 
MUDr. Kučera Zdeněk, ing. Bís Ladislav. Schváleno 14 hlasy. 
 
Kontrolní výbor: Ing. Kovář Petr – předseda, ing. Václavík Luděk, Menšíková Michaela, 
Klimeš Petr, Runátová Radana. Schváleno 11 hlasy, 3 se zdrželi. 
 
Komise životního prostředí: Špiroch Václav – předseda, Farská Eva, ing. Lukeš Jiří st., Kobr 
Jiří, Lampa Dalibor, Houha Jaroslav ml., Matura Ladislav.  
Schváleno 14 hlasy. 
 
Bytová komise: Mgr. Müllerová Dana – předseda, Menšík Zdeněk, ing. Šidlichovská Ivana. 
Schváleno 13 hlasy. 1 se zdržel. 
 
Komise pro kulturu a sport: Plecháč Vladimír – předseda, Mgr. Strmisková Šárka, ing. Lukeš 
Jiří ml., Lukeš Roman. Schváleno 13 hlasy, 1 se zdržel. 

Ad 5.3. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil 
Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou o dílčí kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil, 
kterou provedl KÚ Libereckého kraje s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Ad 5.4. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření DSO MR Pojizeří 
Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou o dílčí kontrole hospodaření DSO Mikroregion 
Pojizeří, kterou provedl KÚ Libereckého kraje s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky“. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Ad 5.5. Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2011 
Zastupitelstvo doporučuje Radě a Finančnímu výboru sestavit návrh rozpočtu na rok 2011 
jako přebytkový s tím, že přebytek bude použit na splátku jistiny úvěru. Návrh rozpočtu na 
rok 2011 bude předložen na příštím jednání zastupitelstva. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.6. Rozpočtové provizorium na rok 2011 



Zastupitelstvo projednalo návrh Rady a schválilo rozpočtové provizorium na měsíce leden – 
březen 2011 tak, že výdaje těchto měsíců jsou limitovány maximální hranicí 1/12 skutečných 
výdajů roku 2010. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.7. Plán práce na I. pololetí 2011 
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem plánu práce na I. pololetí roku 2011, který je přílohou 
č. 1 tohoto zápisu, a bez připomínek jej schválilo. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.8. Rozpočtové změny č. 5 
Předseda finančního výboru předložil návrh rozpočtových změn č. 5, který je přílohou č. 2 
tohoto zápisu. Rozpočtové změny obsahují přesun v rámci kapitoly Základní škola, 
zapracování obdržených dotací a vratku za komunální volby. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.9. Odměny na rok 2011 
Zastupitelstvo projednalo návrh rady na stanovení výše odměn a příplatků neuvolněným 
členům zastupitelstva. Návrh počítá s výší 50% částek stanovených Nařízením vlády 
č. 37/2003 Sb. 
Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy, 2 se zdrželi. 

Ad 5.10. Počet pracovních míst na rok 2011 
Zastupitelstvo projednalo návrh počtu pracovních míst ve výši 6 pracovníků (včetně 1x VPP). 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.11. Prodej pozemku 
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 2487/4 o výměře 124 m2 jedinému zájemci 
panu Jaroslavu Bachtíkovi za podmínek zveřejněných v Záměru prodeje z 24. 9. 2010. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.12. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily - rušení trvalého pobytu 
Zastupitelstvo projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na 
úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu uzavřená mezi Obcí Benešov 
u Semil a Městem Semily. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.13. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily – přestupky 
Zastupitelstvo projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na 
úseku agendy přestupků uzavřená mezi Obcí Benešov u Semil a Městem Semily. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.14. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily - výkon  úkolů MP Semily 
Zastupitelstvo projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie 
uzavřená mezi Obcí Benešov u Semil a Městem Semily. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.15. Kupní smlouva s Katrem – rozvody TKR 
Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy se společností KATRO SERVIS, spol. s r. o., 
na prodej televizního kabelového rozvodu v obci. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 



Ad 5.16. Smlouva o nájmu stožáru s Katrem 
Zastupitelstvo projednalo návrh nájemní smlouvy se společností KATRO SERVIS, spol. s r. 
o., o nájmu stožáru a boudy na pozemku p.p.č. 264/2.. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.17. OZV č. 1/2010 
Zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku ze 
psů. Upravené znění zohledňuje změny legislativy při zachování aktuální výše poplatků. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.18. OZV č. 2/2010 
Zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství. Upravené znění zohledňuje změny legislativy při zachování 
aktuální výše poplatků. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.19. OZV č. 3/2010 
Zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o poplatku za komunální 
odpad. Upravené znění zohledňuje změnu ceny za svoz komunálního odpadu a navyšuje 
poplatky cca o 10%. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.20. Inventury 2010 
Zastupitelstvo projednalo návrh Rady na složení inventarizačních komisí k provedení řádné 
inventury majetku k 31. 12. 2010: 
 
Hlavní inventarizační komise:  
ing. Kovář Petr – předseda, ing. Hylmar Jan, Ing. Václavík Luděk 
 
Dílčí inventarizační komise pro majetek v evidenci obecního úřadu: 
ing. Lukeš Jiří st. – předseda, Novotná Dana, Hloušková Jaroslava  
 
Dílčí inventarizační komise pro majetek v evidenci hasičárny: 
Menšík Zdeněk – předseda, MUDr. Kučera Zdeněk, Vlach Petr. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 5.21. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti 
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje. Výše poplatku na obyvatele zůstává zachován v aktuální výši. 
Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy. 

Ad 6. Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 16. 12. 2010. 
č. 57/2010: Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva MUDr. Zdeňka 

Kučery podle §69 odst. 2 zákona o obcích. 
č. 58/2010: Zastupitelstvo schvaluje složení finančního výboru, kontrolního výboru, komise 

životního prostředí, bytové komise a komise kultury a sportu dle předloženého 
návrhu. 

č. 59/2010: Zastupitelstvo bere na vědomí Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Obce Benešov 
u Semil. 

č. 60/2010: Zastupitelstvo bere na vědomí Zpráva o dílčí kontrole hospodaření DSO 
Mikroregion Pojizeří. 



č. 61/2010: Zastupitelstvo schvaluje zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2011 
č. 62/2010: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové provizorium na leden a únor roku 2010 ve 

výši jedné dvanáctiny výdajů za rok 2010. 
č. 63/2010: Zastupitelstvo schvaluje plán práce na I. pololetí roku 2010 (viz příloha č. 1). 
č. 64/2010: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 5 (viz příloha č. 2). 
č. 65/2010: Zastupitelstvo schvaluje výši odměn a příplatků pro neuvolněné členy 

zastupitelstva ve výši 50% částek stanovených Nařízením 37/2003 Sb. 
č. 66/2010:  Zastupitelstvo schvaluje počet pracovních míst na rok 2011. 
č. 67/2010: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 2487/4 panu Jaroslavu 

Bachtíkovi za podmínek zveřejněných v Záměru prodeje ze dne 24. 9. 2010. 
č. 68/2010: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s 
Městem Semily. 

č. 69/2010: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 
působnosti na úseku agendy přestupků s Městem Semily. 

č. 70/2010: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů 
městské policie s Městem Semily. 

č. 71/2010: Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností KATRO SERVIS, 
spol. s r. o. 

č. 72/2010: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společností KATRO 
SERVIS, spol. s r. o. 

č. 73/2010: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku 
ze psů.  

č. 74/2010: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství.  

č. 75/2010: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o poplatku za 
komunální odpad.  

č. 76/2010: Zastupitelstvo schvaluje složení HIK a DIK k provedení řádné inventury majetku 
k 31. 12. 2010. 

č. 77/2010: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje. 

Ad 7. Závěr. 
Jednání bylo ukončeno v 21.15 hodin. 
 
Zapsal dne 20. 12. 2010 ing. Jiří Lukeš ml.  
 
Ověřil: 
 
 
 
 
 

--------------------------      ------------------------------ 
        starosta                                                                                   místostarosta                                 

 
Přílohy: 

1. Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. pololetí  roku 2011 
2. Rozpočtové změny č. 5 


