
Zápis č. 2 
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 18. 4. 2013 

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

Omluveni: Dolenský Vladimír, Menšík Zdeněk, Ing. Jan Hylmar, Klimeš Petr. 

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:  Lukeš Jiří ml. 
za ověřovatele:  Kovář Petr, Müllerová Dana 

Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu. Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

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 seznámil přítomné s návrhem programu jednání, který byl doplněn o body 8 a 9: 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Rozpočtové opatření č.1/2013 
3. Účetní závěrka roku 2012 
4. Oznámení o přezkumu hospodaření Obce a MR 
5. Bytový pořadník duben 2013 
6. Odprodej části pozemku p.č. 453/1 a 437/1 
7. Záměr prodeje části pozemku p.č. 437/7 
8. Záměr prodeje pozemku p.č. 324/2 
9. Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje 
10. Různé 

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



Ad 5. Projednání jednotlivých bodů  

Ad 5.1. Zprávy předsedů výborů a komisí 

Předsedové kontrolního výboru, finančního výboru, komise pro kulturu a sport, komise 
životního prostředí a bytové komise přednesli zprávy o činnosti komisí a výborů za uplynulé 
období. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí. 

Ad 5.2. Rozpočtové opatření č.1/2013 

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření číslo 1/2013, předložený finančním 
výborem. Předmětem opaření je na příjmové straně poplatek za využití veřejného prostranství 
a daň z loterií. Celková částka 20.322,15 Kč je na výdajové straně určena na nákup materiálu 
ve sportovním areálu (kotel na ohřev teplé vody). 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy č. 1. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.3. Účetní závěrka roku 2012 

Zastupitelstvo projednalo návrh účetní závěrky za rok 2012, která se poprvé předkládá dle 
nové vyhlášky (na základě doporučení auditorky). Účetní závěrka obsahuje výkaz plnění 
rozpočtu, účetní rozvahu, výkaz zisku a ztrát. 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.4. Oznámení o přezkumu hospodaření Obce a MR 

Starosta informoval zastupitele o nadcházející kontrole z Krajského úřadu Libereckého kraje, 
která ve dnech 24. a 25. dubna 2013 provede přezkum hospodaření obce a Mikroregionu 
Pojizeří v roce 2012. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nadcházející kontrole hospodaření. 

Ad 5.5. Bytový pořadník duben 2013 

Zastupitelstvo projednalo návrh nového bytového pořadníku zpracovaného a předloženého 
bytovou komisí. V pořadníku je již zapracována zájemkyně o byt na základě inzerátu 
v Semilských novinách. Zároveň se zde projevily změny (M. Špiroch) od posledního 
projednání. Následně se bude nabízet uvolněný byt 2+1. Zastupitelstvo obce nerozhodlo o 
přidělení bodů z titulu obecního zájmu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje Bytový pořadník – duben 2012 dle předloženého návrhu. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.6. Odprodej části pozemku p.č. 453/1 a 437/1 

Rada projednala prodej části pozemků p.p.č 453/1 a 437/1 dle zveřejněného záměru jedinému 
uchazeči (R. Nesvadba) za podmínek v uveřejněném záměru.  

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemků p.č. 453/1 a 437/1 v k.ú. Benešov 
u Semil za podmínek dle zveřejněného záměru. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5.7. Záměr prodeje části pozemku p.č. 437/7 

Rada projednala zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 437/7 na základě podané 
žádosti potenciálního zájemce. Předmětem záměru je odprodej části pozemku o výměře 18 
m2 dle přílohy. Nelze prodat celý pozemek z důvodu zajištění přístupu k sousednímu objektu 
Domova Tereza. 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku p.č. 437/7 
dle předloženého podkladu. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.8. Záměr prodeje pozemku p.č. 324/2 

Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje pozemku p.č. 324/2 o rozloze 8 m2. Projednání 
záměru se přesouvá na příští jednání ZO. Do té doby proběhne v rámci jednání Rady obce 
místní šetření. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o záměru prodeje pozemku p.č. 324/2 a 
postupuje ho k projednání na příštím jednání ZO. 

Ad 5.9. Žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje 

Starosta seznámil zastupitele s obsahem připravované žádosti do Dotačního fondu 
Libereckého kraje - Podpora požární ochrany. Předmětem žádosti o dotaci v celkové výši 
101.176 Kč (dotace 60.000 Kč) je nákup oblečení a vybavení pro výjezdové družstvo 
(zpracoval P. Vlach). 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti do o dotaci z Dotačního fondu 
Libereckého kraje – Podpora požární ochrany dle předloženého návrhu. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.10. Různé – Česká pošta 

Starosta obce informoval o stavu jednání s Českou poštou o dalším provozu pobočky 
v Benešově u Semil a zavádění programu Partner. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o jednání s Českou poštou a programu 
Partner a pověřuje starostu dalším jednáním a předložením informaci na příštím 
zasedání ZO.  

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 6. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 18. 4. 2013: 

č. 6/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy č. 1. 

č. 7/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012. 

č. 8/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje Bytový pořadník – duben 2012 dle předloženého 
návrhu. 

č. 9/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemků p.č. 453/1 a 437/1 v k.ú. 
Benešov u Semil za podmínek dle zveřejněného záměru. 

č. 10/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku p.č. 
437/7 dle předloženého podkladu. 

č. 10/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti do o dotaci z Dotačního fondu 
Libereckého kraje – Podpora požární ochrany dle předloženého návrhu. 



Ad 7. Závěr. 

Jednání bylo ukončeno v 20.40. hodin. 

Zapsal dne 18. 4. 2013 ing. Jiří Lukeš ml...  

 

Ověřili: Dana Müllerová 

 

Petr Kovář 
 
 
 
 
Dalibor Lampa v.r.                                                        Ing. Jiří Lukeš v.r. 

starosta                                                                                   místostarosta                                 


