
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 17. 2. 2021 v zasedací místnosti 

obecního úřadu od 19 h. 

Přítomni: Mgr. Slavíková Veronika (starostka obce), Plecháč Vladimír (místostarosta), Ing. Jiří Lukeš, 

Klimeš Petr, Mgr. Müllerová Dana, Houha Jaroslav, Klikar Jan BBA., Ing. Kovář Petr, Špiroch Václav, 

Ing. Bís Ladislav, MUDr. Nováková Lenka, Ing. Holata Petr. 

Omluveni: Bc. Matěchová Alena, Mgr. Menšík Jakub, Menšíková Michaela 

Ad. 1. Zahájení 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem z celkového počtu 15 

zastupitelů bylo přítomno 12 osob, 3 osoby nebyly přítomny. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet 

po celou dobu zasedání. Schvalovací kvorum činí 8 hlasů. 

Ad. 2. Volba řídících orgánů obce 

Starostka navrhla:  

- za zapisovatele: Vladimír Plecháč 

- za ověřovatele: Ing. Holata Petr, Ing. Jiří Lukeš 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky.  

Program: 

1. Rozpočet obce pro rok 2021 

2. Návrh na rozložení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. 

3. Bytový pořadník č. 43, zpráva bytové komise (Mgr. Müllerová D.) 

4. Zpráva o bezpečnostní situaci obce (PČR) 

5. Výsledek veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ 

6. Zpráva z auditu Obce Benešov u Semil 

7. Dotace z rozpočtu obce pro spolky a organizace na rok 2021 

8. Nabídka odkupu podílu pozemku v k. ú. Benešov u Semil (p. J. Farský) 

9. Předkupní práva u pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav 

10. Aktuality Greenway Jizera (Ing. Lukeš J.) 

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti ČEZ 

12. Úprava vyhlášky čl. č. 4 OZV o poplatku za komunální odpad 

Zastupitelstvo schválilo program 12 hlasy. 

 



Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad. 5.1 Rozpočet obce pro rok 2021 

Starostka obce předala slovo předsedovy finančního výboru panu Ladislavu Bísovi, který podrobně 

přítomné obeznámil s rozpočtem obce na rok 2021, starostka obce přednesla výčet důležitých výdajů 

a investic roku 2021. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2021 spolu s nutnými investicemi 12 hlasy. 

Ad.5.2 Návrh na rozložení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o.  

Zastupitelstvo obce projednalo Návrh na rozložení hospodářského výsledku roku 2020 příspěvkové or-
ganizace ZŠ a MŠ. Částka 27 480,51 Kč bude poukázána ve prospěch rezervního fondu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na rozložení hospodářského výsledku roku 2020 příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ ve prospěch rezervního fondu 12hlasy. 

Ad. 5.3. Bytový pořadník č. 43, zpráva bytové komise (Mgr. Müllerová D.) 

Starostka obce předala slovo předsedkyni bytové komise Mgr. Daně Müllerové, která přítomné 

zastupitele seznámila s bytovým pořadníkem č. 43. 

Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 43. 12hlasy. 

Ad 5.4. Zpráva o bezpečnostní situaci obce (PČR) 

Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o bezpečnostní situaci obce (PČR). 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci obce (PČR).  

Ad. 5.5. Výsledek veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ, p.o. 

Zastupitelstvo obce projednalo výsledek veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ, p.o.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ, p.o. 

Ad. 5.6. Zpráva z auditu Obce Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu z auditu Obce Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z auditu Obce Benešov u Semil. 

Ad.5.7 Dotace z rozpočtu obce pro spolky a organizace na rok 2021 

Zastupitelstvo obce projednalo dotace pro spolky a finanční příspěvky z rozpočtu obce. Byly 

projednány veřejnoprávní smlouvy (TJ Benešov u Semil, SDH Benešov u Semil, TJ Sokol Benešov 

u Semil, KČT Benešov u Semil, MS Jizera, z.s., Kulturníci) a darovací smlouvy (Fokus, Lira, z.s., Kompakt, 

s.r.o./SSP Tereza, p.o., Hospic u 12 pomocníků) 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z rozpočtu obce pro spolky a organizace na rok 2021 na základě 

veřejnoprávních smluv č. 1/2021, č. 2/2021, č. 3/2021, č. 4/2021, č. 5/2021, č. 6/2021 a darovacích 

smluv (Fokus, Lira, z.s., Kompakt spol.s.r.o./SSP Tereza,p.o., Hospic u 12 pomocníků) 12hlasy. 

 

 

 



Ad. 5.8. Nabídka odkupu podílu pozemku v k.ú. Benešov u Semil (p. J. Farský) 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku odkupu podílu pozemku v k. ú. Benešov u Semil 
(p. J. Farský),  p.p.č. 2509/1 výměra 640 m2, p.p.č. 2509/2 výměra 2 621 m2 (spoluvlastnictví cesty 

„na koutě“ v 1/3) a p.p.č. 782/1 výměra 378 m2. 
Zastupitelstvo obce schvaluje odmítnutí odkupu podílu pozemku a pozemku v k. ú. Benešov u Semil 

(p. J. Farský) 12 hlasy. 

Ad. 5.9. Předkupní práva u pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav 

Zastupitelstvo obce projednalo věcná břemena v podobě předkupních práv na základě § 101 zák. 

183/2006 Sb. u pozemků zahrnutých v obvodu komplexních pozemkových úprav (p.p.č. 859, 1218, 

1220, 1221/3, 1222/1, 1223/1, 1230, 1232, 1375, 1376, 2514/2, 2531/2, 2534/22563/2, 2564/1, 2566). 

Zastupitelstvo obce schvaluje výmaz zapsaných břemen předkupního práva u pozemků p.p.č. 859, 1218, 

1220, 1221/3, 1222/1, 1223/1, 1230, 1232, 1375, 1376, 2514/2, 2531/2, 2534/22563/2, 2564/1, 2566 

v rámci obvodu komplexních pozemkových úprav 12 hlasy. 

Ad. 5.10. Aktuality Greenway Jizera (Ing. Lukeš J.) 

Starostka obce předala slovo panu Jiřímu Lukešovi, který přítomné zastupitele seznámil s průběhem 

přípravy projektu cyklostezky Greenway Jizera. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí průběh příprav projektu cyklostezky Greenway Jizera. 

Ad. 5.11. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.: IV-

12-4020066/VB/3, akce „SM, Benešov u Semil, p.č.1124_4-SR, kNN,SS“ 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č.: IV-12-4020066/VB/3, akce „SM, Benešov u Semil, p.č.1124_4-SR, kNN,SS“ 

na pozemku č. 2517, 2528/1, v k. ú. Benešov u Semil, obec Benešov u Semil, okr. Semily, zapsáno 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na LV 

č.10001. Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Benešov u Semil a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č.: IV-12-4020066/VB/3, akce „SM, Benešov u Semil, p.č.1124_4-SR, kNN,SS“ 

12 hlasy. 

Ad. 5.12 Úprava čl. č. 4 OZV o poplatku za komunální odpad 

Zastupitelstvo obce projednalo úpravu čl. č. 4 OZV o poplatku za komunální odpad. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č.1/2021, O poplatku za komunální odpad 12 hlasy. 

Ad. 6. Diskuse 

 

Ad. 8. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 17. 2. 2021  

č.1/ZO /2021  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2021.  

č. 2/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na rozložení hospodářského výsledku roku 2020 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ ve prospěch rezervního fondu. 



č.3/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 43. 

č.4/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci obce (PČR). 

č.5/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ, p.o. 

č.6/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z auditu Obce Benešov u Semil. 

č.7/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z rozpočtu obce pro spolky a organizace na rok 

2021 na základě veřejnoprávních smluv č. 1/2021, č. 2/2021, č. 3/2021, č. 4/2021, č. 

5/2021, č. 6/2021 a darovacích smluv (Fokus, Lira, z.s., Kompakt spol.s.r.o./SSP 

Tereza,p.o., Hospic u 12 pomocníků). 

č.8/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje odmítnutí odkupu podílu pozemku a pozemku v k. ú. 

Benešov u Semil (p. J. Farský). 

č.9/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje výmaz zapsaných břemen předkupního práva u 

pozemků p.p.č. 859, 1218, 1220, 1221/3, 1222/1, 1223/1, 1230, 1232, 1375, 1376, 

2514/2, 2531/2, 2534/22563/2, 2564/1, 2566 v rámci obvodu komplexních 

pozemkových úprav. 

č.10/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí průběh příprav projektu cyklostezky Greenway 

Jizera. 

č.11/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č.: IV-12-4020066/VB/3, akce „SM, Benešov u Semil, 

p.č.1124_4-SR, kNN,SS“. 

č.12/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č.1/2021, O poplatku za komunální odpad. 

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 17. 2. 2021 ve 20:20 hodin. 

 

Zapsal dne: 17. 2. 2021. Vladimír Plecháč 

 

 

…………………………………………                                                                    ………………………………………… 

      Ing. Holata Petr                                                                                                Ing. Jiří Lukeš 

 


