
                                                                         Zápis č. 6

ze zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 15.11.201

Přítomni:  Ing. Bís Ladislav, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana,  Plecháč
Vladimír, Špiroch Václav, Mgr. Menšík Jakub, Mgr. Slavíková Veronika, Ing. Holata Petr, Bc. Matěchová Alena,
MUDr. Nováková Lenka,  Klikar Jan, BBA.

Omluveni: Ing. Lukeš Jiří

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Způsob hlasování
4. Schválení programu jednání
5. Projednání jednotlivých bodů
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

Ad. 1. Zahájení
Starostka  obce  přivítala  všechny  přítomné  a  konstatovala,  že  počtem  14  přítomných  zastupitelů  je
zastupitelstvo obce usnášeníschopné.

Ad. 2. Volba řídících orgánů obce
Starostka navrhla:
- za zapisovatele zápisu Plecháče Vladimíra,
- za ověřovatele Bc. Matěchovou Alenu a Ing. Holatu Petra.

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy.

Ad. 3. Způsob hlasování:
Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť.

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy.

Ad. 4. Program jednání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky.

1. Složení slibu zastupitele (A.Matěchová)
2. Plán práce zastupitelstva do konce roku 2018 na I. pololetí roku 2019
3. Volba členů bytové komise
4. Volba členů kulturní komise
5. Volba členů komise životního prostředí
6. Rozpočtové opatření č. 8/2018 - informace
7. Bytový pořadník
8. Komunální odpady na rok 2019
9. Stav kanalizace v Podmošně
10. Inventury za rok 2018
11. Plán inventur



12. Vánoční strom
13. Zpráva o dílčí kontrola hospodaření obce Benešov u Semil
14. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Mikroregionu Pojizeří
15. Jednací řád zastupitelstva
16. Rozpočtové opatření č. 9/2018
17. Informace VHS o zdražení vodného pro rok 2019
18. Smlouva o věcném břemeni čp. 11 
19. Žádost MŠ a ZŠ o čerpání z rezervního fondu

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů

Ad. 5.1. Složení slibu zastupitele (A. Matěchová)
Bc. Matěchová Alena složila slib zastupitele.

Ad 5.2. Plán práce zastupitelstva do konce roku 2018 na I. pololetí roku 2019
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem plánu práce Rady obce a Zastupitelstva obce do konce roku 2018 a
na 1. pololetí roku 2019, Který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy.

Ad. 5.3. Volba členů bytové komise
Zastupitelstvo přijalo  předložený návrh předsedkyně bytové komise  Mgr.  Müllerové Dany,  která  navrhla
následující složení bytové komise: Fraňková Jana, Matura Ladislav.  

Zastupitelstvo obce schválilo 13 hlasy.

Ad.5.4. Volba členů kulturní komise
Zastupitelstvo přijalo předložený návrh předsedkyně Komise pro kulturu a sport Bc. Matěchové Aleny, která
navrhla následující  složení komise pro kulturu a sport: Plecháč Vladimír, Lukeš Roman, Bachman Tomáš,
Klikar Jan, Mgr. Slavíková Veronika, Hádek Ondřej.

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy.

Ad.5.5. Volba členů komise životního prostředí

Zastupitelstvo přijalo předložený návrh předsedy Komise životního prostředí Špirocha Václava, který navrhl
následující složení:  Pikorová Radmila, Pikora Jaroslav, Houha Jaroslav, MUDr. Nováková Lenka.

Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy.

Ad. 5.6. Rozpočtové opatření č. 8/2018 - informace
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2018 schválené Radou obce
dne 6.11.2018. Rozpočtové opatření č. 8/2018 je přílohou tohoto zápisu č. 2.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.



Ad. 5.7. Bytový pořadník
Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 33 - listopad 2018, nikdo ze zastupitelů nenavrhl navýšení
bodu některému z uchazečů za sociální situaci. Bytový pořadník č. 33 - listopad 2018 je přílohou č. 3 tohoto
zápisu.

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy.

Ad.5.8.  Komunální odpady na rok 2019
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s cenou komunálních odpadů pro rok 2019, která byla pro
rok 2019 navýšena a obec byla s touto skutečností seznámena v rámci průvodního dopisu zaslaného firmou
Marius Pedersen. (příloha č. 4)

 K projednání byly předloženy dva návrhy. 

První  návrh:  Starostka navrhla navýšit  dosavadní  částku 150.000,-,  kterou ročně obec dotuje komunální
odpady  z rozpočtu  obce.  Částku  by  bylo  nutné  navýšit  o  30.000,-,  což  je  pro  obec  únosné.  Pokud  by
v následujícím  roce  2020,  došlo  k dalšímu  navýšení  ceny  komunálních  odpadů,  byla  by  cena  odpadů
navýšena i pro občany Benešova u Semil. 

Pro 4 hlasy  (Mgr. Veronika Slavíková, Vladimír Plecháč, Ing. Ladislav Bís, Václav Špiroch). Proti 10 hlasů.

Zastupitelstvo obce navrhlo navýšení ceny odpadů, dle. platné ceny pro rok 2019 navrhované firmou Marius
Pedersen.

Zastupitelstvo schvaluje 10 hlasy. Proti 4 hlasy (Mgr. Veronika Slavíková, Vladimír Plecháč, Ing. Ladislav Bís,
Václav Špiroch).

Ad.5.9. Stav kanalizace v Podmošně
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele se stavem kanalizace v části obce Podmošna.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Ad. 5. 10. Inventury za rok 2018
Zastupitelstvo obce se seznámilo s „Příkazem č. 1“ k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce
ke dni 31. 12. 2018 a se složení hlavní a dílčích inventarizačních komisí.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Ad.5. 11. Plán inventur
Zastupitelstvo bylo obeznámeno s plánem inventur a s termíny provedení inventur na rok 2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy.

Ad. 5.12. Vánoční strom
Starostka seznámila zastupitelé s přípravou Rozsvěcení vánočního stromku, plošina na zdobení stromu je
objednána, ředitelka školy přislíbila vánoční pásmo koled. Do diskuze se přihlásila Bc. Matěchová Alena a
obeznámila přítomné s přípravou a programem akce za Komisi kultury a sportu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Ad. 5. 13. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření obce Benešov u Semil
Starostka přítomné zastupitelé seznámila se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov u



Semil za rok 2018, která je přílohou tohoto zápisu č. 5.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Ad. 5.14. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Mikroregionu Pojizeří
Starostka  přítomné  zastupitelé  seznámila  se  Zápisem  z dílčího  přezkoumání  hospodaření  Mikroregionu
Pojizeří za rok 2018, která je přílohou tohoto zápisu č. 6.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

Ad. 5.15. Jednací řád zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem jednacího řádu zastupitelstva obce Benešov u Semil, který je
přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Zastupitelstvo obce schválilo 14 hlasy.

Ad. 5. 16. Rozpočtové opatření č. 9/2018

Zastupitelstvo  obce  projednalo  návrh  rozpočtového výboru  na  rozpočtové  opatření  č.  9/2018,  které  je
přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. Zdržel se 1 ( MUDr. Lenka Nováková).

Ad. 5. 17.  Informace VHS o zdražení vodného pro rok 2019
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zdražením vodného na rok 2019, které bylo schváleno Radou VHS v
říjnu 2018. Tato zpráva je přílohou č. 9 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Ad. 5. 18. Smlouva o uzavření věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. čp. 11 (p. Mifka)
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4014562/VB/2 kterou
uzavírá Obec Benešov u Semil  a firma ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku č. 2503/1

Zastupitelstvo obce schválilo 14 hlasy.

Ad.5. 19. Žádost MŠ a ZŠ o čerpání z rezervního fondu
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Benešov u Semil, paní Hnídkové o
čerpání z rezervního fondu školy ve výši 20. 655,- na nákup archivní skříně a plechové skříně.

Zastupitelstvo obce schválilo 14 hlasy.

Ad.6. Diskuze
Mgr. Menšík Jakub navrhl bytové komisi, zda by bylo možné uspořádat prohlídku nájemních domů a bytů ve
vlastnictví obce, aby nově zvolení členové zastupitelstva získali povědomí o majetku obce a hlavně o jeho
stavu a případnému budoucímu plánování rekonstrukcí pro následující období. 

MUDr. Nováková Lenka navrhla podat zprávu občanům prostřednictvím kabelové televize a Benešovských
novin a přizvat občany k účasti v komisích a doplnit tak nízký počet členů například bytové komise, ale i
všech ostatních komisí obce Benešov u Semil.



Ad. 7. Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 15.11.2018

č.61/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce do konce roku 2018 a 
       na  I. pololetí roku 2019. (Příloha č. 1)

č. 62/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje členy bytové komise: Fraňková Jana, Matura Ladislav.
č. 63/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje členy komise pro kulturu a sport: Plecháč Vladimír, Lukeš Roman, 

       Mgr. Slavíková Veronika, Bachman Tomáš, Hádek Ondřej, Klikar Jan.
Č.64/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje členy komise životního prostředí: Pikorová Radmila, Pikora 

       Jaroslav,  Houha Jaroslav, MUDr. Nováková Lenka.
č. 65/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018, které schválila Rada obce dne 

       6. 11. 2018. (Příloha č. 2)
č. 66/2018: Zastupitelstvo obce schválilo bytový pořadník č.33 – listopad 2018. (Příloha č. 3)
č. 67/2018: Zastupitelstvo obce schválilo zdražení komunálních odpadů pro rok 2019. (Příloha č. 4)
č. 68/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí stav kanalizace v Podmošně.
č. 69/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz č. 1 provedení řádné inventarizace majetku a závazků

       obce ke dni 31. 12. 2018 a složení jednotlivých inventarizačních komisí (HIK a DIK1, DIK2).
č. 70/2018: Zastupitelstvo schvaluje, aby se inventarizační komise řídili předloženými termíny pro provedení 

       inventarizace.
č. 71/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí program a průběh příprav Rozsvěcení Vánočního stromu 

       v Benešově u Semil.
č.72/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o dílčí kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil za 

      rok 2018. (Příloha č. 5)
č. 73/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o dílčí kontrole hospodaření Mikroregionu Pojizeří za 

       rok 2018. (Příloha č. 6)
č. 74/2018: Zastupitelstvo schválilo jednací řád Zastupitelstva obce Benešov u Semil. (Příloha č. 7)
č.  75/2018: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.9/2018. (Příloha č. 8)
č. 76/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zdražení vodného pro rok 2019. (Příloha č. 9)
č. 77/2018: Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4014562/VB2 

       na pozemku č. 2503/1
č.78/2018: Zastupitelstvo schválilo žádost Základní školy a Mateřské školy Benešov u Semil o čerpání 

      z rezervního fondu školy. 

Ad. 8. Závěr

Jednání bylo ukončeno dne 15.11.2018 ve 20.45 hodin.

Zapsal dne 20.11.2018 Vladimír Plecháč.

Ověřil : Bc. Alena Matěchová

              Ing. Petr Holata          


