
Zápis. č. 2 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 23.4.2015 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Dolenský  Vladimír, Hubař Jan, Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. 

Lukeš Jiří ml., Ing. Lukeš Jiří st., Menšík Zdeněk, Menšíková Michaela, Mgr. 

Müllerová Dana, Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír , Špiroch Václav (od bodu 3), 

Ing. Václavík Luděk 

Omluveni: 

 Ing. Šidlichovská Ivana 

 

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 13 přítomných zastupitelů je 

Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Menšík Zdeněk, Ing. Václavík Luděk 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13  hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14  hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

1. Prezentace VHS Turnov 

2. Bytový pořadník 

3. Smlouva o právu provést stavbu 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene 

5. Rybí přechod - Smlouva o smlouvě budoucí – spolek Svatý Petr - využití 

pozemku 

6. Záměr prodeje pozemku 

7. Odměny zastupitelů od 1.5.2015 

8. Komunikace – poptávkové řízení, smlouva s dodavatelem 

9. Rozpočtové opatření č. 1/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

 

 



  

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Prezentace VHS Turnov  

Předseda VHS Turnov Ing. Hejduk prezentoval základní informace o VHS Turnov a 

informace týkající se vztahu obce a VHS. Dále zodpověděl dotazy zastupitelů. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí presentaci VHS a informace od předsedy RS VHS pana 

Ing. Milana Hejduka. 

 

Ad. 5.2) Bytový pořadník 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 15 – duben 2015 předložený bytovou 

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

situaci. Bytový pořadník č. 15 – duben 2015 je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.3) Smlouva o právu provést stavbu 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o právu stavebníka provést stavbu na pozemku 

p.č.2585/2. Majitelé domu čp. 58 budou realizovat přípojku odpadního potrubí do nové ČOV 

přes pozemek č. 2585/2 – místní komunikaci v majetku obce Benešov u Semil. Stavba – 

napojení domovní ČOV bude realizováno před provedením nového povrchu místní 

komunikace. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy 

 

Ad. 5.4) Smlouva o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene za úplatu na dobu 

neurčitou mezi obcí Benešov u Semil a RWE GasNet, s.r.o. ve smyslu služebnosti spočívající 

mj. v právu zřídit a provozovat plynárenská zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti 

s opravami na služebné pozemky p.č.203/1 a p.č.205/4, které jsou v majetku obce Benešov u 

Semil.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Rybí přechod - Smlouva o smlouvě budoucí – spolek Svatý Petr - využití 

pozemku 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost spolku Svatý Petr a doručený návrh smlouvy o smlouvě 

budoucí mezi obcí Benešov u Semil a KREDIT CENTRUM s.r.o.Vzhledem ke skutečnosti, 

že ve smlouvě o smlouvě budoucí je jiný subjekt než původní žadatel a není v ní ani ošetřena 

služebnost pozemku p.č. 377 (předmět budoucího prodeje) v majetku obce Benešov u Semil a 

na pozemcích uvedených ve smlouvě je zřízena pouze služebnost stezky bylo navrženo 

doplnění smlouvy o smlouvě budoucí a její následné projednání na příštím jednání 

Zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Záměr prodeje pozemku 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku p.č. 2141/3 o celkové výměře 535 

m2. Na části pozemku je v současné době zpevněná místní komunikace, proto bude provedeno 

geometrické zaměření místní komunikace a ochranného pásma  0,5m a následně bude 

vyhlášen záměr o prodeji části pozemku p.č. 2141/3 mimo výše uvedené části s komunikací.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 



 

 

 

Ad. 5.7) Odměny zastupitelů od 1.5.2015 

Zastupitelstvo obce projednalo nařízení vlády ze dne 16.3.2015, kterým se mění nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce se mění od 1.5.2015 a poměrově 

zůstávají na  50% z částek stanovených ve výše uvedeném nařízení vlády.    

Zastupitelstvo obce  schvaluje 14 hlasy. 

 

 

Ad. 5.8) Komunikace – poptávkové řízení, smlouva s dodavatelem 

Zastupitelstvo obce projednalo průběh, doručené nabídky, výsledek poptávkového řízení a 

návrh smlouvy o dílo mezi obcí Benešov u Semil a M-SILNICE a.s. na opravu komunikací, 

která bude provedena v termínu srpen – září 2015. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.9) Rozpočtové opatření č. 1/2015 

Předseda finančního výboru Ing. Lukeš Jiří st. předložil návrh rozpočtového opatření č. 

1/2015, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje 14 hlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad. 6. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 23.4.2015 

 

č. 9/ZO/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí presentaci VHS a informace od předsedy 

RS VHS pana Ing. Milana Hejduka 

č. 10/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 15 – duben 2015. 

č. 11/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o právu stavebníka provést 

stavbu na pozemku p.č. 2585/2. 

č. 12/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Benešov u Semil a 

RWE GasNet s.r.o. 

č. 13/ZO/2015: Zastupitelstvo obce přesouvá projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí  

po jejím doplnění na příští jednání Zastupitelstva obce. 

č. 14/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje obecního majetku – 

nemovitosti – část pozemku p.č. 2141/3.  

č. 15/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn neuvolněných zastupitelů dle 

nařízení vlády ze dne 16.3.2015. 

č. 16/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi obcí Benešov u 

Semil a dodavatelem M-SILNICE a.s. 

č. 17/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 o celkovém 

objemu 10 219,75 Kč. 

 

 

Ad. 7. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 23.4.2015 ve 21:15 hodin. 

 

Zapsal dne  23.4.2015 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Menšík Zdeněk 

 

 

  Ing. Václavík Luděk 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Bytový pořadník č. 15 – duben 2015. 

2. Rozpočtové opatření č. 1/2015. 


