
Zápis č. 6 
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 15. 12. 2011 

Přítomni: Dolenský Vladimír, Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, MUDr. Kučera Zdeněk, Lampa 
Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. Lukeš Jiří st., Menšík Zdeněk, Menšíková 
Michaela, Plecháč Vladimír, 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 11 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 

Starosta navrhl  za zapisovatele:  Ing. Jiří Lukeš ml. 
za ověřovatele:  Václav Špiroch, Ing. Jiří Lukeš st. 

Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu. Pro 9, proti 0, zdržel se 2. 

Ad 3. Způsob hlasování  

Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování. Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 4. Program jednání 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh programu dle pozvánky: 

1. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil 
2. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření DSO MR Pojizeří 
3. Rozpočtové provizorium na rok 2012 
4. Rozpočtový výhled na 2012 - 2013 
5. Pravidla užívání vozu Opel Movano 
6. Domovní řád 
7. Zásady pro přidělování bytů 
8. Plán práce na I. pololetí 2012 
9. Rozpočtové opatření č. 5 
10. Odměny na rok 2012 
11. Inventury 2011 
12. Odepsání pohledávky Litenová 
13. OZV č. 1/2011o poplatku za komunální odpad 



Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle návrhu. Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5. Projednání jednotlivých bodů  

Ad 5.1. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil 

Starosta seznámil zastupitele se zprávou o kontrole hospodaření obce. Nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Zprávu o dílčí kontrole hospodaření Obce 
Benešov u Semil. 

Ad 5.2. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří 

Starosta seznámil zastupitele se zprávou o kontrole hospodaření mikroregionu Pojizeří. 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou Zprávu o dílčí kontrole hospodaření DSO 
Mikroregion Pojizeří. 

Ad 5.3. Rozpočtové provizorium na rok 2012 

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provizoria na měsíce leden – únor 2012 tak, že 
výdaje těchto měsíců jsou limitovány maximální hranicí 1/12 skutečných výdajů roku 2011. 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na měsíce leden – únor 2012 dle 
předloženého návrhu ve výši 1/12 skutečných nákladů roku 2011 na měsíc. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.4. Rozpočtový výhled 

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu na období 2012 – 2014. Výhled byl 
zpracován dle podkladů a doporučení externího poradce. Do financování roku 2012 byla 
zapojena poslední splátka úvěru ve výši 230 tis. Kč.  

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období 2012 – 2014 dle návrhu. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.5. Pravidla užívání vozu Opel Movano 

Rada předložila návrh pravidel užívání vozu Opel Movano. Vozidlo je v majetku obce, je 
zařazeno v Integrovaném záchranném systému Libereckého kraje. Vypracování pravidel 
inicioval velitel výjezdového družstva na základě zvýšeného využívání vozidla.  

Zastupitelstvo schvaluje pravidla využívání vozu Opel Movano dle návrhu. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.6. Domovní řád 

Bytová komise předložila návrh aktualizovaného domovního řádu. Dodržování domovního 
řádu je mj. předmětem nájemních smluv. 

Zastupitelstvo schvaluje Domovní řád dle návrhu. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5.7. Zásady pro přidělování bytů 

Bytová komise předložila návrh doplněných zásad pro přidělování obecních bytů. Zásady 
byly rozšířené o možnost pronajmutí bytu právnické osobě za účelem bydlení po souhlasu 
zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo schvaluje Zásady pro přidělování obecních nájemních bytů dle návrhu. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.8. Plán práce na I. pololetí 2012 

Zastupitelstvo projednalo předložený návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov 
u Semil na I. pololetí roku 2012. 

Zastupitelstvo schvaluje Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na 
I. pololetí 2012 dle předloženého návrhu. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.9. Rozpočtové opatření č. 5 

Předseda finančního výboru předložil návrh rozpočtových opatření v celkové výši 43000,- Kč. 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu.  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.10. Odměny na rok 2012 

Rada předložila návrh ponechat výši odměn a příplatků neuvolněným zastupitelům na rok 
2012 na úrovni roku 2011, tzn. ve výši 50% z částek stanovených Nařízením vlády č. 37/2003 
s kumulací jednotlivých odměn. 

Zastupitelstvo schvaluje výši odměn a příplatků neuvolněným zastupitelům na rok 2012 
dle návrhu. 
Pro 10, proti 0, zdržel se 1. 

Ad 5.11. Inventury 2011 

Starosta informoval zastupitele o průběhu inventur za rok 2011. DIK předložily požadavky na 
vyřazení majetku z evidence, které likvidační komise (členové rady) schválila.  

Zastupitelstvo bere na vědomí předložené informace o průběhu inventur za rok 2011. 

Ad 5.12. Odepsání pohledávky Litenová 

Starosta informoval zastupitele o výši dlužné částky a způsobu jejího odepsání. I přes 
vynesení rozsudku na úhradu dlužné částky a vystěhování z bytu od roku 2008 činí dluh 
115.625,20 Kč. Pohledávka bude odepsána z účtu 311 a převedena do podrozvahové 
evidence.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob odepsání pohledávky dle návrhu.  
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5.13. OZV č. 1/2011 

Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o poplatku za komunální 
odpad. Nová vyhláška mění (navyšuje) ceny za komunální odpad o 4% odpovídající navýšení 
sazby DPH. Návrh vyhlášky byl schválen Ministerstvem vnitra ČR. 

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o poplatku za komunální 
odpad dle předloženého návrhu. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 6. Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 15. 12. 2011. 

č. 42/2011: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na měsíce leden – únor 2012 dle 
předloženého návrhu ve výši 1/12 skutečných nákladů roku 2011 na měsíc. 

č. 43/2011: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období 2012 – 2014 dle návrhu. 

č. 44/2011: Zastupitelstvo schvaluje pravidla využívání vozu Opel Movano dle návrhu. 

č. 45/2011: Zastupitelstvo schvaluje Domovní řád dle návrhu. 

č. 46/2011: Zastupitelstvo schvaluje Zásady pro přidělování obecních nájemních bytů dle 
návrhu. 

č. 47/2011: Zastupitelstvo schvaluje Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil 
na I. pololetí 2012 dle předloženého návrhu. 

č. 48/2011: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu. 

č. 49/2011: Zastupitelstvo schvaluje výši odměn a příplatků neuvolněným zastupitelům na rok 
2012 dle návrhu. 

č. 50/2011: Zastupitelstvo schvaluje způsob odepsání pohledávky dle návrhu. 

č. 51/2011: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o poplatku za 
komunální odpad dle předloženého návrhu. 

Ad 7. Závěr. 

Jednání bylo ukončeno v 20.00 hodin. 

Zapsal dne 15. 12. 2011 ing. Jiří Lukeš ml.  

 

Ověřili: Špiroch Václav 

 

Ing. Lukeš Jiří st. 

 

 
 
 
 
 

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


