ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 14. 4. 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, Jaroslav Houha, Jan Klikar BBA., Ing. Kovář Petr,
Špiroch Václav, Ing. Bís Ladislav, MUDr. Nováková Lenka, Ing. Holata Petr, Menšíková
Michaela, Bc. Matěchová Alena
Omluveni: Ing. Luděk Václavík
Ad. 1. Zahájení
Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem z celkového počtu 15
zastupitelů bylo přítomno 14 osob, 1 osoba nebyla přítomna. 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: Bc. Matěchová Alena, Ing. Kovář Petr.
Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy.
Ad. 3. Způsob hlasování
Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť.
Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy.
Ad. 4. Program jednání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky.
Program
1. Účast zástupce vedení VHS – informace k obnově vodovou v Benešově u Semil (Ing. Milan
Hejduk)
2. Rezignace na mandát zastupitele
3. Jmenování náhradníka
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a dohoda o umístění
stavby (el. přípojka pro odběrné místo – Vodovod)
5. Smlouva o uzavření věcného břemene služebnosti (přípojka el. nad hasičárnou)
6. Vyjádření k realizaci a umístění stavby obnovy vNN za kNN horní Benešov
7. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Benešov u Semil na roky 2021 – 2024
8. Zpráva o inventurách za rok 2020
9. Zpráva finančního výboru o hospodaření obce
10. Návrh směny pozemků mezi Obcí Benešov u Semil a Liberecký kraj

11. Žádost o projednání dopravní situace v Podolí
12. Z-Boxy
K doplnění bylo navrženo:
13. Dotace LK, informace k dotaci školy ( IT učebna)
14. Žádost odprodeje pozemku ve vlastnictví obce Benešov u Semil vedle Kytlera
Zastupitelstvo schválilo program 14 hlasy.

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů
Ad. 5.1 Účast zástupce vedení VHS – informace k obnově vodovou v Benešově u Semil (Ing.
Milan Hejduk)
Starostka obce předala slovo panu Ing. Milanu Hejdukovi, který představil rekonstrukci
vodovodu v obci a v průběhu diskuze odpovídal na četné dotazy k obnově vodovou v Benešově
u Semil.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k obnově vodovou v Benešově u Semil.
Ad.5.2 Rezignace na mandát zastupitele
Starostka obce seznámila zastupitele s písemnou rezignací pana Mgr. Jakuba Menšíka
na mandát zastupitele obce Benešov u Semil, kterou obdržela dne 31. 3. 2021. Mandát
zastupiteli tak zanikl dne 31. 3. 2021. Dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje
na uprázdněný mandát náhradník z kandidátní listiny téže volební strany a to následující den
po dni, kdy byla rezignace doručena starostovi obce (§ 56 zák. č. 491/2001 Sb.). Náhradníkem
je pan Ing. Luděk Václavík.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci zastupitele Mgr. Menšíka Jakuba.
Ad. 5.3. Nástup náhradníka na funkci zastupitele
Starostka informovala zastupitele, že v pondělí dne 7. 4. 2021 bylo panu Ing. Luďkovi
Václavíkovi předáno písemné osvědčení o tom, že se dne 1. 4. 2021 stal členem zastupitelstva
obce Benešov u Semil. Pan Ing. Luděk Václavík, byl tímto pozván na jednání zastupitelstva,
ze kterého se tímto ze zdravotních důvodů omlouvá, ale mandát zastupitele přijímá. Slib
zastupitele obce Benešov u Semil složí na dalším 3. jednání zastupitelstva obce Benešov
u Semil v roce 2021.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí jmenování náhradníka na uprázdněný mandát zastupitele
obce Benešov u Semil pana Ing. Luďka Václavíka, který složí slib zastupitele na 3. jednání
zastupitelstva Obce Benešov u Semil v roce 2021.

Ad 5.4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a dohodu
o umístění stavby (el. přípojka pro odběrné místo – Vodovod)
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti a dohodu o umístění stavby na p.p.č. 2538, v k.ú. Benešov u Semil, č. IP-124011149/VB/02 (el. přípojka pro odběrné místo – Vodovod).
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti a dohodu o umístění stavby na p.p.č. 2538, v k.ú. Benešov u Semil, č. IP-124011149/VB/02 (el. přípojka pro odběrné místo – Vodovod) 14 hlasy.
Ad. 5.5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (přípojka el. nad hasičárnou)
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-124010016/VB/03 na p.p.č. 1415; 2538 v k.ú. Benešov u Semil, ve vlastnictví obce (přípojka el.
nad hasičárnou).
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření věcného břemene služebnosti č. IV-124010016/VB/03 na p.p.č. 1415; 2538 v k.ú. Benešov u Semil (přípojka el. nad hasičárnou)
14 hlasy.
Ad. 5.6. Vyjádření k realizaci a umístění stavby obnovy vNN za kNN horní Benešov
Zastupitelstvo obce projednalo realizaci a umístění stavby obnovy vNN za kNN horní Benešovu
Semil.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí realizaci a umístění stavby obnovy vNN za kNN horní
Benešov.
Ad.5.7 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Benešov u Semil na roky 2021 – 2024
Starostka obce předala slovo předsedovi finanční komise panu Ing. Ladislavu Bísovi, který
obeznámil zastupitele obce s výhledem rozpočtu Obce Benešov u Semil na roky 2021 – 2024.
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Benešov u Semil na roky 2021
– 2024 14 hlasy.
Ad. 5.8. Zpráva o inventurách za rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo inventury za rok 2020, provedené na základě příkazu starosty
č.1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020. Provedenou
inventarizací v řádných termínech nebyly shledány rozdíly mezi evidovaným a kontrolovaným
majetkem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventurách za rok 2020.
Ad. 5.9. Zpráva finančního výboru o hospodaření obce
Předseda finanční komise pan Ing. Ladislav Bís, obeznámil zastupitele obce se zprávou
finančního výboru o hospodaření obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, zprávu finančního výboru o hospodaření obce.

Ad. 5.10. Návrh směny pozemků mezi Obcí Benešov u Semil a Liberecký kraj
Zastupitelstvo obce projednalo návrh směny pozemků mezi Obcí Benešov u Semil a Liberecký
kraj.
Záměr směny se týká pozemků: 36/7 – 580 m2, 35/3 – 15 m2, 25/22 – 94 m2, 25/23 – 17 m2
ve vlastnictví Obce Benešov u Semil a 2582/53 – 579 m2, 2582/55 – 90 m2, 2582/97 – 43 m2, 2582/95
– 144 m2 ve vlastnictví Liberecký Kraj a Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků mezi Obcí Benešov u Semil a Liberecký
kraj, Krajská správa silnic libereckého kraje, p.o. 14 hlasy.
Ad. 5.11. Žádost o projednání dopravní situace v Podolí
Starostka obce předala slovo panu Viktoru Blažkovi, který podrobně obeznámil zastupitele
s dopravní situací v úseku (Podolí křižovatka).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce a případné zájemce z řad zastupitelů k vyvolání
jednání s projektanty a správcem komunikace.
Ad. 5.12 Z-Boxy
Zastupitelstvo obce projednalo instalaci Z-Boxu od firmy Zásilková v obci Benešov u Semil
Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci Z-Boxů od firmy Zásilková v obci Benešov u Semil
14 hlasy.
Ad. 5.13 Dotace LK, informace k dotaci školy (IT učebna)
Zastupitelstvo obce projednalo informace k dotaci školy (IT učebna).
Zastupitelstvo Obce projednalo možnost podání žádosti o dotaci Libereckého kraje, na odbor
regionálního rozvoje z programu 2.1 Program obnovy venkova, DT 3 – obnova a zřizování
veřejné zeleně – parky, aleje, sady na obnovu lipové aleje u hřbitova.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Libereckého kraje z Programu obnovy
venkova - Dotační titul 3, Obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady na projekt
„Obnova lipové aleje u hřbitova“ ve výši 156 tis. Kč s tím, že obec v plné míře dofinancuje
realizaci projektu do výše celkových nákladů. Předpokládané náklady realizace projektu jsou
261 tis. Kč, zastupitelstvo obce v rozpočtu vyčlení částku 105 tis. Kč pro dofinancování projektu
13 hlasy, zdržel se 1 (zdržela se MUDr. Nováková Lenka).

Ad. 5.14 Žádost odprodeje pozemku ve vlastnictví obce Benešov u Semil p.p.č 143/5 a 143/6
v k. ú. Benešov u Semil
Zastupitelstvo obce projednalo žádost odprodeje pozemku p.p.č 143/5 a 143/6 v k. ú. Benešov
u Semil ve vlastnictví obce Benešov u Semil pana Miroslava Švestky.

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost odprodeje pozemku p.p.č 143/5 a 143/6 v k. ú. Benešov
u Semil ve vlastnictví obce Benešov u Semil, z důvodu toho, že pozemek tvoří přístup k přilehlým
parcelám ve vlastnictví Obce Benešov u Semil a dalších vlastníků 14 hlasy.
Ad. 6. Diskuse
Ad. 8. Usnesení zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 14. 4. 2021
č. 13/ZO/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k obnově vodovou v Benešově
u Semil.
č. 14/ZO/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci od Mgr. Menšíka Jakuba.
č.15/ZO/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí jmenování náhradníka na uprázdněný
mandát zastupitele obce Benešov u Semil pana Ing. Luďka Václavíka, který složí
slib zastupitele na 3. jednání zastupitelstva Obce Benešov u Semil v roce 2021.
č.16/ZO/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti a dohodu o umístění stavby na p.p.č. 2538 v k. ú. Benešov
u Semil č. IP-12-4011149/VB/02 (el. přípojka pro odběrné místo – Vodovod).
č.17/ZO/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření věcného břemene
služebnosti č. IV-12-4010016/VB/03 na p.p.č. 1415; 2538 v k. ú. Benešov u Semil
(přípojka el. nad hasičárnou).
č.18/ZO/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí realizaci a umístění stavby obnovy vNN
za kNN horní Benešov.
č.19/ZO/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Benešov
u Semil na roky 2021 – 2024.
č.20/ZO/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventurách za rok 2020.
č.21/ZO/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí, zprávu finančního výboru o hospodaření
obce Benešov u Semil.
č.22/ZO/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků mezi Obcí Benešov
u Semil a Liberecký kraj, Krajská správa silnic libereckého kraje, p.o
č.23/ZO/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce a případné zájemce z řad
zastupitelů k vyvolání jednání s projektanty a správcem komunikace.
č.24/ZO/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci Z-Boxu od firmy Zásilková v obci Benešov
u Semil.
č.25/ZO/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Libereckého kraje
z Programu obnovy venkova - Dotační titul 3, Obnova a zřizování veřejné zeleně
– parky, aleje, sady na projekt „Obnova lipové aleje u hřbitova“ ve výši 156 tis.
Kč s tím, že obec v plné míře dofinancuje realizaci projektu do výše celkových
nákladů. Předpokládané náklady realizace projektu jsou 261 tis. Kč,
zastupitelstvo obce v rozpočtu vyčlení částku 105 tis. Kč pro dofinancování
projektu.
č.26/ZO/2021 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost odprodeje pozemku p.p.č 143/5 a 143/6
v k. ú. Benešov u Semil ve vlastnictví obce Benešov u Semil, z důvodu toho,

že pozemek tvoří přístup k přilehlým parcelám ve vlastnictví Obce Benešov
u Semil a dalších vlastníků.

Jednání bylo ukončeno dne 14. 4. 2021 ve 21:15 hodin.

Zapsal dne: 15. 4. 2021. Vladimír Plecháč

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Kovář

Bc. Matěchová Alena
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