
Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 9. 9. 2020 v zasedací 

místnosti obecního úřadu od 19 h. 

 

Přítomni: Plecháč Vladimír, Klimeš Petr, Klikar Jan BBA, Ing. Lukeš Jiří, Mgr. Menšík Jakub, 

Bc. Matěchová Alena, Houha Jaroslav, Holata Petr, Ing. Kovář Petr 

Omluveni:  MUDr. Nováková Lenka, Ing. Bís Ladislav, Mgr. Müllerová Dana, Špiroch Václav, Mgr. 

Slavíková Veronika, Menšíková Michaela 

 

Ad. 1. Zahájení 

Vladimír Plecháč přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem z celkového počtu 

15 zastupitelů bylo přítomno 9 osob, 6 osob nebylo přítomno. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet 

po celou dobu zasedání. Schvalovací kvorum činí 8 hlasů. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů obce 

Místostarosta navrhl za zapisovatele Bc. Matěchovou Alenu, za ověřovatele zápisu Ing. Kováře Petra, 

Houhu Jaroslava. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Místostarosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Vladimír Plecháč seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

Program: 

Pozemky Jednota, zastávka v Podskalí, Kytler (Kupní smlouvy) 

Žádost ze strany VHS o předání majetku obci 

Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti – Cetin 

Informace o dotaci na sběrná místa pro tříděný odpad 

Bytový pořadník č. 42/2020 

Zpráva finančního výboru 

Návrh náměstí po úpravách 

Cyklostezka Greenway Jizera 

Odměna zastupiteli a členu finančního výboru 

Darovací smlouva pro Sociální služby Semily 



Změna ceníku pronájmu sportovního areálu 

Změna PRVKUK 

Úprava vstupu OU – havarijní stav dveří 

 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

Ad. 5.1. Pozemky Jednota, zastávka v Podskalí, pozemky u čp. 201 (Kupní smlouvy) 

Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvy na jednotlivé pozemky. 

Jednota, spotřební družstvo: 

- pozemek parc. č. 68/2 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 68/4 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 78/2 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 78/3 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 78/4 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 81/1 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 81/2 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 82 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 83/1 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 83/2 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 83/3 – ostatní plocha, 

- pozemek parc.  č. 84 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 86 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 87 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 89 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 90 – ostatní plocha, 

- pozemek parc.č. 91 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 92 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 100 – ostatní plocha, 

 

Pozemek pod zastávkou v Podskalí, viz oddělovací GP. 

- pozemek parc. č. 2639/2 – travní porost (k.ú. Semily) 

Pozemky u čp. 201 

- pozemek parc. č. 2523/7 - zahrada 

- pozemek parc. č. 2523/8 – ostatní plocha 

 

Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků ve vlastnictví Jednoty, spotřební družstvo 9 hlasy; 

Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků pod zastávkou v Podskalí 8 hlasy, (zdržel se 1 – Ing. Jiří 

Lukeš); 

Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků u čp. 201 9 hlasy. 

 

 



Ad. 5. 2. Žádost ze strany VHS o předání majetku obci 

Zastupitelstvo projednalo žádost VHS o předání majetku v k.ú. Benešov u Semil, na kterém VHS 

Turnov nemá veden žádný vodohospodářský majetek. (p.p.č. 458/1) 

Zastupitelstvo schvaluje předání majetku obci ze strany VHS 9 hlasy. 

 

Ad. 5. 3. Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti – Cetin 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu č. 11010-073898, TM_BTA_Semily_57009_SMBNS_OK 

o zřízení věcného břemene služebnosti k parc. č. 2493/1 mezi Obcí Benešov u Semil a Cetin a.s. 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu č. 11010-077703, RVDSL1609_C_L_SMIL68_OK o zřízení 

věcného břemene služebnosti k parc. č. 2538, 1415, st. 101, 1414/2, 2523/24, 2523/22, 2523/29, 118/3, 

118/1 a 56 mezi Obcí Benešov u Semil a Cetin a.s. 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. č. 11010-073898, TM_BTA_Semily_57009_SMBNS_OK o zřízení 

věcného břemene služebnosti k parc. č. 2493/1 mezi Obcí Benešov u Semil a Cetin a.s. 8 hlasy (zdržel 

se 1 Mgr. Menšík Jakub). 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 11010-077703, RVDSL1609_C_L_SMIL68_OK o zřízení 

věcného břemene služebnosti k parc. 2538, 1415, st. 101, 1414/2, 2523/24, 2523/22, 2523/29, 118/3, 

118/1 a 56 mezi Obcí Benešov u Semil a Cetin a.s. 8 hlasy (zdržel se 1 Mgr. Menšík Jakub). 

 

Ad. 5. 4. Informace o dotaci na sběrná místa pro tříděný odpad 

Zastupitelstvo obce bylo informováno o úspěšném přijetí dotace na sběrná místa pro separaci odpadu, 

žádost byla zpracována firmou BHZ. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přijetí dotace. 

 

Ad. 5. 5. Bytový pořadník č. 42/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 42/2020. 

Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 42/2020 9 hlasy. 

 

Ad. 5. 6. Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo bylo informováno o současném hospodaření obce. 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

Ad. 5. 7. Návrh náměstí po úpravách 

Zastupitelstvo obce projednalo upravený návrh revitalizace náměstí od Ing. Arch. Václava Hájka. 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh revitalizace náměstí 8 hlasy (zdržel se 1 – Ing. Jiří Lukeš). 

 



Ad. 5. 8. Cyklostezka Greenway Jiezera 

Zastupitelstvo projednalo II. návrh vedení cyklostezky Greenway Jizera, Ing Jiří Lukeš informoval 

zastupitele o průběhu jednání se zpracovatelskou firmou. 

Zastupitelstvo obce berte na vědomí informace o Greenway Jizera. 

 

Ad. 5. 9. Odměna zastupiteli a členům komisí 

Zastupitelstvo obce projednalo odměny za mimořádné činnosti zastupiteli a členu finančního výboru. 

Zastupitelstvo obce navrhuje odměnu ve výši 3 000,- Kč pro člena finančního výboru pana Dalibora 

Lampu, a odměnu ve výši 20 000,- Kč pro zastupitele Mgr. Jakuba Menšíka, za zpracování 

rozvojového dokumentu obce v roce 2019 – 2020. 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu ve výši 3 000,- Kč pro člena finančního výboru pana Dalibora 

Lampu 9 hlasy. 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu ve výši 20 000,- Kč pro zastupitele Mgr. Jakuba Menšíka, 

za zpracování rozvojového dokumentu obce v roce 2019 – 2020 8 hlasy (zdržel se 1 – Mgr. Jakub 

Menšík). 

 

Ad. 5. 10. Darovací smlouva pro Sociální služby Semily 

Zastupitelstvo projednalo Darovací smlouvu o finančním daru Sociálním službám Semily, p.o. 

Zastupitelstvo schvaluje dar na základě smlouvy ve výši 9 800,- Kč pro Sociální služby Semily p.o. 

Zastupitelstvo obce dále pověřuje radu obce připravit plán a podmínky pro udělování finančních darů 

sociálním službám a spolkům mimo působnost obce pro rok 2021. 

  

Ad. 5. 11. Změna ceníku pronájmu sportovního areálu 

Zastupitelstvo projednalo návrh nového ceníku pronájmu sportovního areálu a sportovní plochy.  

Zastupitelstvo obce schvaluje nový ceník pronájmu sportovního areálu a sportovní plochy 9 hlasy.  

 

Ad. 5. 12. Změna PRVKUK 

Zastupitelstvo obce projednalo změnu PRVKUK. 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu PRVKUK 8 hlasy (zdržel se Plecháč Vladimír). 

 

Ad. 5. 13.Úprava vstupu OU – havarijní stav dveří 

Zastupitelstvo projednalo návrh na opravu dveří u vstupu na Obecní úřad. Dveře jsou vzhledem 

k bezpečnosti objektu nevyhovující.  

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu dveří na Obecním úřadě 8 hlasy (zdržel se 1 – Ing. Holata Petr)  

 



Ad. 6. Diskuse 

 

Ad. 7. Závěr 

 

Ad. 8. Usnesení 

č. 39/ZO/2020 Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků ve vlastnictví Jednoty, spotřební 

družstvo. 

Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků pod zastávkou v Podskalí. 

č. 40/ZO/2020  Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků u čp. 201. 

č. 41/ZO/2020  Zastupitelstvo schvaluje předání majetku obci ze strany VHS. 

č. 42/ZO/2020 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. č. 11010-073898, 

TM_BTA_Semily_57009_SMBNS_OK o zřízení věcného břemene 

služebnosti k parc. č. 2493/1 mezi Obcí Benešov u Semil a Cetin a.s. 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 11010-077703, 

RVDSL1609_C_L_SMIL68_OK o zřízení věcného břemene služebnosti 

k parc. 2538, 1415, st. 101, 1414/2, 2523/24, 2523/22, 2523/29, 118/3, 118/1 

a 56 mezi Obcí Benešov u Semil a Cetin a.s.  

č. 43/ZO/2020  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přijetí dotace.  

č. 44/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 42/2020. 

č. 45/ZO/2020  Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

č. 46/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh revitalizace náměstí. 

č. 47/ZO/2020  Zastupitelstvo obce berte na vědomí informace o Greenway Jizera. 

č. 48/ZO/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu ve výši 3 000,- Kč pro člena finančního 

výboru pana Dalibora Lampu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu ve výši 20 000,- Kč pro zastupitele 

Mgr. Jakuba Menšíka, za zpracování rozvojového dokumentu obce v roce 2019 

– 2020. 

č. 49/ZO/2020  Zastupitelstvo schvaluje dar na základě smlouvy ve výši 9 800,- Kč 

pro Sociální služby Semily p.o.  

Zastupitelstvo obce dále pověřuje radu obce připravit plán a podmínky 

pro udělování finančních darů sociálním službám a spolkům mimo působnost 

obce pro rok 2021. 

č. 50/ZO/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje nový ceník pronájmu sportovního areálu 

a sportovní plochy. 

č. 51/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu dveří na Obecním úřadě. 

 

 



 

Zapsala: Bc. Alena Matěchová 

 

Ověřil: 

 

 

…………………………………..     ………………………………….. 

Ing. Kovář Petr       Houha Jaroslav 

 

 


