
Zápis č. 3  
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 20. 6. 2013 

Přítomni:  Dolenský Vladimír, Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, MUDr. Kučera 
Zdeněk, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. Lukeš Jiří st., Menšík Zdeněk, Plecháč 
Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana, Ing. Václavík Luděk, 

Omluveni: Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, 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 12 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 

Starosta navrhl za zapisovatele:  Ing. Jiří Lukeš ml. 
za ověřovatele:  Dolenský Vladimír, Plecháč Vladimír 

Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu. Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování. Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 4. Program jednání  

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu: 
1. Rozpočtové opatření č. 2/2013 
2. Rezignace na místo v Radě a finančním výboru 
3. Volba nového člena rady 
4. Volba nového člena finančního výboru 
5. Plán práce na II. pololetí 2013  
6. Závěrečný účet obce 
7. Závěrečný účet MR Pojizeří 
8. Bytový pořadník č. 7 
9. Bezúplatné převzetí pozemku p.p.č. 437/10 
10. Žádost o odkup pozemku p.p.č 126 
11. Žádost o odkup pozemků  p.p.č. 437/1c a 453/1d 
12. Prodej pozemku p.p.č. 437/11 

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



Ad 5. Projednání jednotlivých bodů 

Ad 5.1. Rozpočtové opatření č. 2/2013 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2013 předložený předsedou 
finančního výboru. Předmětem opatření je navýšení daně z loterií (příjmová část) ve prospěch 
tělovýchovy (výdajová část). Předseda finančního výboru informoval o aktuálním hospodaření obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 dle návrhu (viz příloha č. 1). 
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.2. Rezignace na místo v Radě a finančním výboru 

Zastupitelstvo obce projednala rezignaci ing. Jana Hylmara na členství v Radě obce a finančním 
výboru na základě obdrženého dopisu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci ing. Jana Hylmara na členství v Radě obce a 
finančním výboru Zastupitelstva obce. 

Ad 5.3. Volba nového člena rady 

Na obsazení uvolněného místa v Radě obce byli navrženi Mgr. Dana Müllerová a ing. Jiří Lukeš starší. 
Zastupitelstvo zvolilo za člena Rady obce ing. Jiřího Lukeše st. 

Zastupitelstvo obce volí ing. Jiřího Lukeše st. členem Rady obce. 
Pro 10, proti 0, zdržel se 2. 

Ad 5.4. Volba nového člena finančního výboru 

Předseda Finančního výboru navrhl na místo člena finančního výboru ing. I. Šidlichovskou. 

Zastupitelstvo obce volí ing. Ivanu Šidlichovskou členkou finančního výboru. 
Pro 11, proti 0, zdržel se 1. 

Ad 5.5. Plán práce na II. pololetí 2013 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na 2. pololetí roku 2013. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán práce Rady a Zastupitelstva obce na 2. pololetí roku 2013. 
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.6. Závěrečný účet obce 

Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2012. Součástí závěrečného účtu je 
zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2012. Finanční výbor po projednání doporučuje 
závěrečný účet ke schválení. 

Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření Obce Benešov u Semil a závěrečný účet Obce 
Benešov u Semil za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Benešov 
u Semil za rok 2012 a to bez výhrad.  
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5.7. Závěrečný účet MR Pojizeří 

Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2012. Součástí 
závěrečného účtu je zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2012. Z8věrečný účet 
projednalo a schválilo shromáždění zástupců členských obcí DSO na svém jednání dne 18.6.2013. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednání a schválení závěrečného účtu DSO Mikroregion 
Pojizeří shromážděním zástupců DSO. 

Ad 5.8. Bytový pořadník č. 7 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh nového bytového pořadníku č. 7 – červen 2013 předložený 
bytovou komisí. Starosta informoval o aktuální situaci s obecními byty. 

Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 7 dle předloženého návrhu.  
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.9. Bezúplatné převzetí pozemku p.p.č. 437/10 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na bezúplatné převzetí pozemku p.p.č. 437/10 o výměře 3 m2 od 
státu. Pozemek se nachází v Benešově u Semil – Podmošnou v blízkosti autobusové zastávky. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 437/10 do vlastnictví obce 
dle předloženého návrhu.  
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.10. Žádost o odkup pozemku p.p.č 126 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkup pozemku p.p.č. 126 o výměře 248 m2. Návrh na 
základě dopisu paní Pekařové byl projednání Radou obce. Na základě projednání bude vyhlášen záměr 
prodeje pozemku. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odkup pozemku p.p.č. 126 a souhlasí s vyvěšením 
záměru prodeje pozemku dle návrhu.  
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.11. Žádost o odkup pozemků  p.p.č. 437/1c a 453/1d 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkup pozemků p.p.č. 437/1c a p.p.č. 453/1d v části 
Podmošna na základě žádosti p. Vilíma. Výměra pozemků činí 2080 metrů (437/1c) a 1508 metrů 
(453/1d). Na základě projednání bude vyhlášen záměr prodeje pozemku. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odkup pozemků p.p.č. 437/1 c a p.p.č. 453/1 d a 
souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemku dle návrhu.  
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.12. Prodej pozemku p.p.č. 437/11 

Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku p.p.č. 437/11 na základě zveřejněného záměru. 
Pozemek bude prodán jedinému zájemci (Pí. Lenka Lukešová) za podmínek uvedených ve 
zveřejněném záměru a předložené nabídce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.p.č. 437/11 dle předloženého návrhu. 
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 6. Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 20. 6. 2013 

č. 12/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 dle návrhu (viz příloha č. 1).  

č. 13/2013: Zastupitelstvo obce volí ing. Jiřího Lukeše st. členem Rady obce. 

č. 14/2013: Zastupitelstvo obce volí ing. Ivanu Šidlichovskou členkou finančního výboru. 

č. 15/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán práce Rady a Zastupitelstva obce na 2. pololetí roku 
2013. 

č. 16/2013: Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření Obce Benešov u Semil a závěrečný účet 
Obce Benešov u Semil za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
Obce Benešov u Semil za rok 2012 a to bez výhrad. 

č. 17/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 7 dle předloženého návrhu. 

č. 18/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 437/10 do 
vlastnictví obce dle předloženého návrhu. 

č. 19/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odkup pozemku p.p.č. 126 a souhlasí 
s vyvěšením záměru prodeje pozemku dle návrhu. 

č. 20/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odkup pozemků p.p.č. 437/1 c a p.p.č. 453/1 d 
a souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemku dle návrhu. 

č. 21/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.p.č. 437/11 dle předloženého návrhu. 

Ad 7. Závěr. 

Zapsal dne 20. 6. 2013  ing. Jiří Lukeš ml.  
 
Ověřili:     Dolenský Vladimír 
 
                      Plecháč Vladimír 
 
 
 
 
 
 
     --------------------------      ------------------------------ 
        Dalibor Lampa                                                                      Ing.Jiří Lukeš . 
           starosta                                                                                             místostarosta  


