
Zápis č. 1 
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 23. 2. 2012 

Přítomni: Dolenský Vladimír, Ing. Hylmar Jan, Ing. Kovář Petr, Klimeš Petr, Lampa 
Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. Lukeš Jiří st., Menšík Zdeněk, Menšíková 
Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana, Ing. 
Václavík Luděk 

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:  Ing. Jiří Lukeš ml. 
za ověřovatele:  Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr 

Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu. Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 3. Způsob hlasování  

Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování. Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky: 

1. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce 
2. Smlouva o výkonu veřejné služby 
3. Bytový pořadník č.1/2012 
4. Žádosti o dotace z Požárního fondu 
5. Rozpočet na rok 2012 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání. Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5. Projednání jednotlivých bodů  

Ad 5.1. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce 

Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti Aktiv 95 OPAVA s.r.o. o souhlas s využitím 
znaku obce pro výrobu upomínkových předmětů (tzv. buttony). Informace o způsobu využití 
jsou uveřejněny na stránkách www.plackuj.cz. Žádost projednala Rada obce a doporučila ji ke 
schválení a navrhla odběr části vyrobených předmětů pro potřeby obce. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s užitím znaku obce dle předložené žádosti. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.2. Smlouva o výkonu veřejné služby 

Předmětem smlouvy obce s Úřadem práce je možnost využití občanů v hmotné nouzi a z 
evidence uchazečů o zaměstnání. Od 8 pracovníků je možné vytvořit místo koordinátora. 
Obec nese náklady na pracovní pomůcky, školení bezpečnosti práce a pojištění odpovědnosti. 
V evidenci ÚP je v současnosti 57 uchazečů.  

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby 
dle předloženého návrhu.  
Pro 13, proti 0, zdržel se 1. 

Ad 5.3. Bytový pořadník 

Bytová komise předložila k projednání nový bytový pořadník č. 1/2012. Počet uchazečů se na 
základě aktualizace žádostí a údajů snížil na 9 osob. Zastupitelstvo neudělilo žádné body ve 
obecním zájmu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 1/2012 dle přeloženého návrhu bytové 
komise. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.4. Žádosti do Fondu požární ochrany 

Starosta informoval zastupitele o podaných žádostech do Fondu požární ochrany Libereckého 
kraje pro rok 2012. Předmětem tří žádostí byla oprava dopravního vozidla Opel, nákup 
ochranných prostředků požární ochrany a nákup přenosné stříkačky. Vlastní prostředky na 
spolufinancování jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2012. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené informace o podaných žádostech do 
Fondu požární ochrany Libereckého kraje. 

Ad 5.5. Řád veřejného pohřebiště 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh upraveného Řádku veřejného pohřebiště. Dokument byl 
upraven dle návrhu právníků v části vazby na nájemní smlouvu k hrobovému místu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště dle předloženého návrhu. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5.6. Rozpočet obce na rok 2012 

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočet byl navržen jako 
přebytkový (příjmy 8 226 300 Kč, výdaje 7 996 300 Kč), přebytek ve výši 230 000 Kč bude 
využitý pro úhradu splátky úvěru. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a 
elektronické úřední desce obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2012 dle předloženého návrhu. 
Pro 14, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 6. Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 23. 2. 2012: 

č. 1/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s užitím znaku obce dle předložené žádosti. 

č. 2/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné 
služby dle předloženého návrhu.  

č. 3/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 1/2012 dle přeloženého návrhu 
bytové komise. 

č. 4/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště dle předloženého návrhu. 

č. 5/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2012 dle předloženého 
návrhu. 

Ad 7. Závěr. 

Jednání bylo ukončeno v 20.15 hodin. 

Zapsal dne 23. 2. 2012 ing. Jiří Lukeš ml.  

 

Ověřili: Ing. Jan Hylmar 

Petr Klimeš 
 
 
 
 

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


