
Zápis. č. 1 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 26.2.2015 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, 

Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Nesvadba Radek, Ing. Šidlichovská 

Ivana, Špiroch Václav, Ing. Václavík Luděk 

Omluveni: 

 Dolenský  Vladimír, Hubař Jan, Ing. Lukeš Jiří st. , Plecháč Vladimír 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Volba řídících orgánů 

3. Způsob hlasování 

4. Návrh programu jednání 

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 obce usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Ing. Bís Ladislav, Ing. Lukeš Jiří ml. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

1)   Rozpočet 2015 

2) Schválení prodeje pozemku p.p.č. 1585/3 

3) Vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.p.č. 463/1 

4) Inventury 2014 

5) Darovací smlouva – Benešov u Semil – dar městu Semily 

6) Bytový pořadník – únor 2015 

7) OZV 1/2015 – nakládání s odpady 

8) MZE - Pozemkový úřad – žádost 

9) Různé 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

 

 

 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 



 

Ad. 5.1) Rozpočet 2015 

Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce s rozpočtem obce Benešov u Semil na rok 2015, 

který byl Finančním výborem a Radou obce sestaven jako rozpočet vyrovnaný. Příjmy, resp. 

Výdaje rozpočtu jsou 10 164 240,- Kč. Rozpočet obce na rok 2015 je přílohou č. 1 tohoto 

zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Zastupitelstvo projednalo připomínku hosta Miroslava Matěchy k větší informovanosti o 

činnosti a diskuzi mezi spolky, které přijímají dotace od obce.  

 

Ad. 5.2) Schválení prodeje pozemku p.p.č. 1585/3 

Zastupitelstvo obce projednalo prodej obecního majetku – nemovitosti p.p.č. 1585/3 dle 

záměru a pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.3) Vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.p.č. 463/1 

Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášení záměru prodeje obecního majetku – nemovitosti – 

část p.p.č. 463/1 o výměře 614 m
2 

s předkupním právem dosavadního vlastníka. Záměr 

prodeje obecního majetku je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy 

 

Ad. 5.4) Inventury 2014 

Zastupitelstvo obce projednalo inventury 2014 provedené na základě příkazu starosty č. 1  ze 

dne 10.11.2014 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2014. 

Provedenou inventarizací od 8.12.2014 do 31.1.2015 nebyly shledány rozdíly  mezi 

evidovaným a kontrolovaným majetkem.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Darovací smlouva – Benešov u Semil – dar městu Semily 

Zastupitelstvo obce projednalo Darovací smlouvu mezi obcí Benešov u Semil a městem 

Semily za uskutečněnou činnost při opravách komunikací na katastru obce Benešov u Semil – 

část Podskalí. Darovací smlouva je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Bytový pořadník – únor 2015 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 14 – únor 2015 předložený bytovou 

komisí. Nikdo ze zastupitelů nenavrhl navýšení bodů některému z uchazečů za sociální 

situaci. Bytový pořadník č. 14 – únor 2015 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.7) OZV 1/2015 – nakládání s odpady 

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

území obce Benešov u Semil. Vyhláška byla konzultována před schvalováním s MV ČR. 

OZV č. 1/2015 je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje 11 hlasy. 

 

 



Ad. 5.8) MZE - Pozemkový úřad – žádost 

Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti na Státní pozemkový úřad o provedení 

pozemkových úprav na katastrálním území obce Benešov u Semil. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu podat žádost na Státní pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav na 

katastrálním území obce Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.8) Různé 

Starosta obce informoval zastupitele o plánovaných částečných a úplných uzavírkách silnice 

2. třídy číslo 286 v katastru obce Košťálov a silnice 2. třídy číslo 292 v katastru obce Háje 

nad Jizerou a s tím související objízdné trasy. 

Zastupitelstvo obce projednalo připomínku hosta Josefa Hlouška podanou citací článku 

v tisku k pozemkovým úpravám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 6. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 26.2.2015 

 

č. 1/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Benešov u Semil na rok 2015 dle 

předloženého návrhu 

č. 2/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního majetku – nemovitosti p.p.č. 

1585/3 dle zveřejněného záměru a pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy. 

č. 3/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje obecního majetku – 

nemovitosti – část p.p.č. 463/1 o výměře 614 m
2
 s předkupním právem 

dosavadního vlastníka. 

č. 4/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky inventarizace majetku a závazků obce 

k 31.12.2014. 

č. 5/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Benešov u Semil a 

městem Semily. 

č. 6/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 14 – únor 2015.  

č. 7/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na území obce Benešov u Semil 

č. 8/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o 

pozemkové úpravy v katastrálním území obce Benešov u Semil. 

 

Ad. 7. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 26.2.2015 ve 21:28 hodin. 

 

Zapsal dne  26.2.2015 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Ing. Bís Ladislav 

 

 

  Ing. Lukeš Jiří ml. 

 

 

 

-----------------------------                                                                      ------------------------------- 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Rozpočet obce na rok 2015. 

2. Záměr prodeje obecního majetku – nemovitosti – části p.p.č. 463/1 . 

3. Darovací smlouva mezi obcí Benešov u Semil a městem Semily. 

4. Bytový pořadník č. 14 – únor 2015. 

5. OZV  č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Benešov u Semil. 


