
Zápis č. 4 
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 15. 9. 2011 

Přítomni: Dolenský Vladimír, Ing. Kovář Petr, MUDr. Kučera Zdeněk, Lampa Dalibor, 
Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. Lukeš Jiří st., Menšík Zdeněk, Menšíková Michaela, 
Mgr. Müllerová Dana, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana, Špiroch Václav 

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 13 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 

Starosta navrhl: 
- za zapisovatele:  Ing. Jiří Lukeš ml. 
- za ověřovatele:  Petr Klimeš, MUDr. Zdeněk Kučera 

Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu.  
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 3. Způsob hlasování  

Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování.  
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky: 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Rozpočtová změna č. 3 
3. Byty, domovní řád 
4. Inventury 2011 
5. Žádost o dotaci z Grantového fondu – Program obnovy venkova 
6. Žádost o dotaci z Grantového fondu – program č. 20 
7. Dopis premiérovi 
8. Vyhodnocení oslav 600 let obce 
9. Nabídka na odkup nemovitosti – č.p. 33 



Zastupitelstvo schvaluje program jednání.  
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5. Projednání jednotlivých bodů  

Ad 5.1. Zprávy předsedů výborů a komisí 

V průběhu letních prázdnin řešila aktuální záležitosti Rada nebo jednotlivý zastupitelé, resp. 
Předsedové komisí ve spolupráci se starostou. Předseda finančního výboru informoval 
o posledním jednání k rozpočtové změně č. 3 (viz samostatný bod) a stavu hospodaření obce. 
Za měsíce leden – srpen hospodaří obec se saldem 727,324 Kč 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Ad 5.2. Rozpočtová změna č. 3 

Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s návrhem rozpočtové změny č. 3, který je 
přílohou č. 1 tohoto zápisu, 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 3. dle přílohy č. 1. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.3. Byty, domovní řád 

Starosta a předsedkyně bytové komise informovali zastupitele o aktuální situaci s obecními 
byty a přípravou nového bytového pořadníku. Starosta informoval o záměru aktualizace 
Domovního řádu, kterou připraví bytová komise, a vyzval zastupitele k zasílání podnětů. 

Zastupitelstvo bere na vědomí předložené informace. 

Ad 5.4. Inventury 2011 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh složení inventarizačních komisí a likvidační komise, 
předložený radou obce. Pro rok 2011 platí změna terminologie a právních předpisů. 

Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizačních komisí a likvidační komise dle návrhu. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.5. Žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje – Programu obnovy 
venkova 

Zastupitelstvo projednalo návrh žádosti o dotaci z  Grantového fondu Libereckého kraje, 
programu č. 17 - Programu obnovy venkova (dotační titul č. 4). Předmětem žádosti „Oprava 
veřejného osvětlení v obci Benešov u Semil“ je oprava veřejného osvětlení při silnici Podolí – 
Horní Benešov. 

Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého 
kraje s názvem „Oprava veřejného osvětlení v obci Benešov u Semil“ dle návrhu. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.6. Žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje – programu č. 20 

Zastupitelstvo projednalo návrh žádosti o dotaci z  Grantového fondu Libereckého kraje, 
programu č. 20 - Programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 



komunikacích. Předmětem žádosti je zpracování a projednání projektové dokumentace na 
dopravně bezpečnostní opatření v části Podmošna včetně zajištění potřebných povolení. 
Obsah opatření je projednán s DI Policie ČR, OŘ Semily. 

Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého, 
programu č. 20, dle návrhu. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.7. Dopis premiérovi 

Zastupitelstvo projednalo návrh znění dopisu předsedovy vlády ČR (Klíčový dopis) stran 
podpory návrhu změny Zákona o rozpočtovém určení daní. 

Zastupitelstvo souhlasí se zněním dopisu dle návrhu a s jeho odesláním předsedovi vlády 
ČR. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.8. Vyhodnocení oslav 600 let obce 

Starosta informoval zastupitelstvo o vyúčtování nákladů na oslavy 600 let obce. Celkový 
výsledek činí – 98.688,- Kč. Tato částka je krytá rozpočtem obce na rok 2011. Starosta 
poděkoval zastupitelům a spolkům za pomoc při zajištění akce.  
Liberecký kraj schválil dotaci ve výši 25.000 Kč na základě podání žádosti do Grantového 
programu č. 11 – Podpora kultury v Libereckém kraji.  

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku oslav 600 let obce. 

Ad 5.9. Nabídka na odkup nemovitosti – č.p. 33 

Zastupitelstvo projednalo nabídku prodeje nemovitosti č.p. 33 (bývalá restaurace), která byla 
majitelem nabídnuta obci ke koupi za navrhovanou cenu 2,5 mil. Kč. Vzhledem ke stavu 
objektu, neexistujícímu záměru obce pro jeho další využití a aktuální finanční situaci obce se 
zastupitelstvo rozhodlo tuto nabídku neakceptovat. 

Zastupitelstvo obce po projednání neakceptuje předloženou nabídku na odkup 
nemovitosti z důvodu aktuální finanční situace obce a neexistence investičního záměru. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 6. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 23. 6. 2011. 

č. 29/2011: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 3., dle přílohy č. 1. 

č. 30/2011: Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizačních komisí a likvidační komise dle 
návrhu. 

č. 31/2011: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Grantového fondu 
Libereckého kraje s názvem „Oprava veřejného osvětlení v obci Benešov u 
Semil“ dle návrhu. 

č. 32/2011: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Grantového fondu 
Libereckého, programu č. 20, dle návrhu. 

č. 33/2011: Zastupitelstvo souhlasí se zněním dopisu dle návrhu a s jeho odesláním 
předsedovi vlády ČR. 



č. 34/2011: Zastupitelstvo obce po projednání neakceptuje předloženou nabídku na odkup 
nemovitosti z důvodu aktuální finanční situace obce a neexistence investičního 
záměru. 

Ad 7. Závěr. 

Jednání bylo ukončeno v 20.45 hodin. 
 

Zapsal dne 15. 9. 2011 ing. Jiří Lukeš ml.  

 

Ověřili: Petr Klimeš 

  MUDr. Zdeněk Kučera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


