
Zápis č. 7  
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 13. 12. 2012 

Přítomni:  Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. 
Lukeš Jiří st., Menšík Zdeněk, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana, Špiroch Václav 

Omluveni: Menšíková Michaela, Ing. Václavík Luděk,  Mgr. Müllerová Dana 
Nepřítomni:   Dolenský Vladimír, MUDr. Kučera Zdeněk,  

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 10 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 

Starosta navrhl za zapisovatele:  Ing. Jiří Lukeš ml. 
za ověřovatele:  Ing. Kovář Petr, Ing. Lukeš Jiří st. 

Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu.  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování.  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 4. Program jednání  

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu: 
1. Rozpočtové provizorium na rok 2013 
2. Rozpočtový výhled na 2013 - 2015 
3. Plán práce na I. pololetí 2013 
4. Rozpočtové opatření č. 6 
5. Inventury 2012 
6. Stanovisko k vyhlášení ochranného pásma 
7. Nabídka na přednostní odkup p.p.č. 127/3 
8. Bytový pořadník – prosinec 2012 
9. Změna zásad přidělování bytů k 1.1.2013 
10. Souhlasy k působení MAS 
11. Směnná smlouva s SBD 
12. Odměny na rok 2013 



Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle návrhu. 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5. Projednání jednotlivých bodů 

Ad 5.1. Rozpočtové provizorium na rok 2013 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového provizoria na měsíce leden – únor 2013 s tím, že 
výdaje těchto měsíců jsou limitovány maximální hranicí 1/12 skutečných výdajů roku 2012. Rozpočet 
obce na rok 2012 bude projednán na únorovém jednání Zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na měsíce leden – únor 2012 dle návrhu. 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.2. Rozpočtový výhled na období 2013 - 2015 

Zastupitelstvo obce projednala návrh Rozpočtového výhledu na období roků 2013 – 2015. Návrh 
projednala Rada obce na základě aktuálních daňových příjmů a rozpočtové predikce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na období 2013 – 2015 dle návrhu. 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.3. Plán práce na I. pololetí 2013 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh plánu práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na 
I. pololetí roku 2013. Plán práce odpovídá programu v roce 2012. 

Zastupitelstvu obce schvaluje Plán práce Rady a Zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2013. 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.4. Rozpočtové opatření č. 6 

Předseda Finančního výboru předložil návrh rozpočtového opatření č. 6 – viz příloha č.1 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu, 
příloha č. 1 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.5. Inventury 2012 

Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce s průběhem inventur za rok 2012. Inventury proběhly dle 
schváleného příkazu starosty. Likvidační komise (Rada obce) schválila vyřazení majetku dle 
schválených návrhů DIK. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu inventur majetku za rok 2012. 

Ad 5.6. Stanovisko k vyhlášení ochranného pásma 

Zastupitelstvo projednalo návrh stanoviska obce k návrhu společnosti ENTERGEO, SE, na stanovení 
chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro akci „Hloubkové vrty pro využití 
geotermální energie Benešov u Semil - Pod Mošnou“. Znění stanoviska a související dokumenty jsou 
zveřejněny na internetových stránkách obce a jsou k dispozici k nahlédnutí u starosty obce. 



Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko obce Benešov u Semil k návrhu na stanovení 
chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry. 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.7. Nabídka na přednostní odkup p.p.č. 127/3 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Lesů ČR na přednostní odkup pozemku p.p.č. 127/3 v k.ú. 
Benešov u Semil. Lesy ČR jednají se zájemcem o odkup pozemku a nabízí obci odkup na základě 
předkupního práva. V případě odmítnutí zůstává předkupní právo na pozemku i po jeho prodeji. 

Zastupitelstvo obce v případě tohoto prodeje neuplatňuje předkupní právo na p.p.č. 127/3. 
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.8. Bytový pořadník č. 5 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh nového bytového pořadníku č. 5 – prosinec 2012 předložený 
bytovou komisí. Ke změně pořádníku dochází na základě nabídky volného bytu a oslovení všech 
zájemců stran trvání jejich žádosti o obecní byt.  

Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 5 dle předloženého návrhu.  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.9. Změna zásad přidělování bytů k 1.1.2013 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny zásad pro přidělování obecních bytů, která se týká 
formulace předplaceného nájemného ve vztahu k platnému Občanskému zákoníku. Zastupitelstvo obce 
postupuje tento bod zpět k projednání Radě obce a pověřuje ji předložením návrhu na příští jednání. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh změn zásad pro přidělování obecních bytů a 
postupuje ho k projednání Radě obce. 

Ad 5.10. Souhlasy k působení MAS (Místní akční skupiny) 

Zastupitelstvo na předchozím jednání projednalo vystoupení MR Pojizeří z MAS Kozákov a 
přistoupení k MAS Brána do Českého ráje, o.s. Starosta informoval o aktuálním vývoji situace s tím, 
že do MAS Brána do Českého ráje budou vstupovat samostatně jednotlivé obce. Zároveň je třeba 
schválit působení MAS na území obce. Členský příspěvek obce v MAS bude v počátečním období 
hrazen z rozpočtu MR Pojizeří. Starosta zároveň tlumočil zájem MAS o členství spolků a fyzických 
osob a vyzval zástupce TJ a SDH k projednání této záležitosti. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s přistoupením k občanskému sdružení MAS Brána do Českého 
ráje o.s. a schvaluje Strategii MAS Brána do Českého ráje, o.s.  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením obce Benešov u Semil do území působnosti MAS 
Brána do Českého ráje, o.s.  
Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.11. Směnná smlouva s SBD  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh směnné smlouvy mezi Obcí Benešov u Semil a SBD Semily. 
Směna se týká pozemků  p.p.č. 357/5 (SBD) a p.p.č 361/3a a 361/3b (Obec). Zastupitelstvo již 
v minulosti projednalo zveřejnění záměru a odsouhlasilo vlastní směnu. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Směnné smlouvy s SBD Semily dle předloženého 
návrhu. Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5.12. Odměny na rok 2013 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v roce 2013. 
Rada navrhla odměny ve výši 50% s kumulací odměn dle nařízení vlády ze dne 7. prosince 2010 (č. 
375 Sb.) s kumulací odměn. Výše odměn a příplatků na rok 2013 je na úrovni roku 2011 a 2012. 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce v roce 2013 
ve výši 50% dle nařízení vlády. Pro 9, proti 1, zdržel se 0. 

Ad 6. Usnesení ze 7. Zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 13. 12. 2012 

č. 43/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na měsíce leden – únor 2012 dle 
návrhu  

č. 44/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na období 2013 – 2015 dle návrhu. 

č. 45/2012: Zastupitelstvu obce schvaluje Plán práce Rady a Zastupitelstva obce na I. pololetí roku 
2013. 

č. 46/2012: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého 
návrhu.  

č. 47/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje stanovisko obce Benešov u Semil k návrhu na stanovení 
chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry. 

č. 48/2012: Zastupitelstvo obce v případě tohoto prodeje neuplatňuje předkupní právo na p.p.č. 127/3. 

č. 49/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 5 dle předloženého návrhu. 

č. 50/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s přistoupením k občanskému sdružení MAS Brána do 
Českého ráje o.s. a schvaluje Strategii MAS Brána do Českého ráje, o.s. 

č. 51/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením obce Benešov u Semil do území působnosti MAS 
Brána do Českého ráje, o.s. 

č. 52/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Směnné smlouvy s SBD Semily dle předloženého 
návrhu. 

č. 53/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce v roce 
2013 ve výši 50% dle nařízení vlády. 

 

Ad 7. Závěr. 

Zapsal dne 13. 12. 2012  ing. Jiří Lukeš ml.  
 
Ověřili:     Ing. Lukeš Jiří st. 
                      Ing. Petr Kovář 
 
 
 
 
     --------------------------      ------------------------------ 
        Dalibor Lampa                                                                      Ing.Jiří Lukeš . 
           starosta                                                                                             místostarosta  


