ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 15. 9. 2021 v zasedací
místnosti obecního úřadu od 19 hod.
Přítomni: Mgr. Slavíková Veronika (starostka obce), Ing. Lukeš Jiří, Klimeš Petr, Houha
Jaroslav, Ing. Kovář Petr, MUDr. Nováková Lenka, Ing. Holata Petr, Menšíková Michaela,
Ing. Václavík Luděk, Mgr. Müllerová Dana, Ing. Bís Ladislav, Špiroch Václav.
Omluveni: Plecháč Vladimír, Klikar Jan BBA., Bc. Matěchová Alena
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: Ing. Lukeš Jiří
- za ověřovatele: Ing. Luděk Václavík, Ing. Ladislav
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. Směnná smlouva mezi obcí Benešov u Semil a Libereckým krajem
2. Žádost o individuální dotaci VHS – obnova povrchů
3. Zpráva Finančního výboru
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Rozpočtové opatření č. 4
6. Zpráva bytové komise – bytový pořadník
7. Informace o záměru směny pozemků okolo cesty „v rokli“ (Ryplovi, Brožová)
8. Dotace LK a SFŽP – Sběrná místa na tříděný odpad – informace
9. Komunitní plán sociálních služeb ORP Semily – na vědomí
10. Sestavení pracovní skupiny pro projekt rekonstrukce čp. 33 – kulturní dům
11. veřejnoprávní smlouva na příspěvek pro MR Pojizeří – společný projekt nákup
techniky na údržbu zeleně

Zastupitelstvo schvaluje program 12 hlasy.
Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů
Ad. 5.1. Směnná smlouva mezi obcí Benešov u Semil a Libereckým krajem
Zastupitelstvo obce projednalo návrh směnné smlouvy č.j. OLP/2874/2021. Předmětem směny jsou
pozemky obce p.p.č. 25/22, 25/23, 35/3 a 36/7 o celkové výměře 706 m2 pod krajskou silnicí, které
obec směňuje za krajské pozemky p.p.č. 2582/53, 2582/95 a 2582/97 o celkové výměře 766 m2
v Podolí a na Hradišťatech pod zastávkou bus a připravovanými kontejnerovými stáními a budoucí
cyklostezkou. Se zohledněním plochy dotčených pozemků a jejich hodnoty není součástí smlouvy
doplatek ceny.

Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu dle návrhu. Pro 12 hlasů.
Ad. 5.2. Žádost o individuální dotaci VHS – obnova povrchů
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
obce vůči VHS Turnov na opravu povrchů místních komunikací v souvislosti s probíhající obnovou
vodovodních řadů v obecních komunikacích. Celková výše dotace dle návrhu činí 2 795 246,- Kč. Částka
bude uvolněna ve dvou platbách v letech 2021 a 2022.

Zastupitelstvo schvaluje předloženou VPS dle návrhu. Pro 12 hlasů.
Ad. 5.3. Zpráva Finančního výboru
Předseda finančního výboru ing. Bís informoval o výstupech z jednání finančního výboru dne 1.9.2021.
Stav účtů k 31.7.2021 byl 17.416.240,87 Kč (nárůst oproti 1.1.2021 činí 1.881.294,97 Kč). Plnění
rozpočtu obce ke konci července bylo ve výši cca 72% na příjmové straně, resp. 59% na výdajové straně.

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Finančního výboru.
Ad. 5.4. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru P.Klimeš informoval o jednání KV dne 13.9.2021. Předmětem jednání
byla kontrola zápisů Zastupitelstva obce a Rady obce (formální náležitosti), a kontrola pokladních
výdajových dokladů (číselné řady). Kontrolní výbor neshledal žádné pochybení.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Ad. 5.5. Rozpočtové opatření č. 4
Předseda finančního výboru předložil návrh rozpočtového opatření č. 4/2021. Celková výše
rozpočtových změn na příjmové a výdajové straně je 115.701,73 Kč.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 dle návrhu. Pro 12 hlasů.

Ad. 5.6. Zpráva bytové komise – bytový pořadník
Zastupitelstvo obce projednalo návrh bytového pořadníku č. 45 a žádost o byt paní Z.Kolmanové.

Zastupitelstvo schvaluje přidělení 1 bodu z obecního zájmu k žádosti o byt paní Z.Kolmanové.
Pro 11 hlasů, 1 hlas proti (V.Špiroch).
Zastupitelstvo schvaluje bytový pořadník č. 45 dle upraveného návrhu. Pro 12 hlasů.
Ad. 5.7. Informace o záměru směny pozemků okolo cesty „v rokli“ (Ryplovi, Brožová)
Starostka obce informovala o situaci kolem směny pozemků kolem cesty „v Rokli“ v souvislosti
s probíhající obnovou vodovodních řadů v obecních komunikacích.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o možné směně pozemků v „Rokli“ v rámci obnovy
vodovodu.
Ad. 5.8. Dotace LK a SFŽP – Sběrná místa na tříděný odpad – informace
Starostka obce informovala o stavu žádosti o dotace na revitalizaci lipové aleje u hřbitova (LK)
a na kontejnerová stání (SFŽP). Dotace na lipovou alej byla schválena, připravuje se smluvní
dokumentace, realizace proběhne 2021 a 2022. Byl vybrán dodavatel vybavení a zařízení
kontejnerových stání (dodávka 2021). Připravuje se VŘ na zpevněné plochy (realizace 2022).

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o přidělených dotacích.
Ad. 5.9. Komunitní plán sociálních služeb ORP Semily – na vědomí
Starostka obce informovala o novém komunitním plánu sociálních služeb ORP Semily. V této souvislosti
L. Nováková vyzvala ke společné iniciativě obcí s cílem zlepšení situace ve zdravotnictví. Starostka
navrhla oslovení obcí prostřednictvím MR Pojizeří.

Zastupitelstvo bere na vědomí plán sociálních služeb ORP Semily.
Ad. 5.10. Sestavení pracovní skupiny pro projekt rekonstrukce čp. 33 – kulturní dům
Starostka informovala o návrhu na sestavení pracovní skupiny pro řešení rekonstrukce domu čp. 33,
který zazněl na jednání Rady obce. Vyzvala přítomné zastupitele a občany k zapojení do skupiny. Zájem
dosud projevili Vl. Plecháč, A. Matěchová, P. Klimeš. Cílem je otevřít diskuzi o dalším využití objektu
a definování zadání pro architektonickou soutěž a/nebo projektovou přípravu rekonstrukce objektu.

Zastupitelstvo bere na vědomí sestavení pracovní skupiny pro řešení rekonstrukce domu čp.33.
Ad. 5.11. Veřejnoprávní smlouva na příspěvek pro MR Pojizeří – společný projekt nákup
techniky na údržbu zeleně
Zastupitelstvo projednalo návrh VPS na příspěvek pro MR Pojizeří jako spoluúčast v projektu nákupu
komunální techniky. V rámci projektu se pro obec pořizuje křovinořez, sekačka a kovový
velkoobjemový kontejner. Příspěvek pro MR ve výši 50.799,50 Kč představuje 50% z pořizovací ceny
zakoupené techniky.

Zastupitelstvo schvaluje návrh VPS dle návrhu. Pro 12 hlasů.

Ad. 6. Diskuse
Ad. 7. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 15. 9. 2021
č. 50/ZO/2021
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Směnnou smlouvu
č.j. OLP/2874/2021 mezi Libereckým krajem a Obcí Benešov u Semil dle
předloženého návrhu.
č. 51/ZO/2021
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Benešov u Semil
pro Vodohospodářské sdružení Turnov dle předloženého návrhu.
č. 52/ZO/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Finančního výboru.
č. 53/ZO/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
č. 54/ZO/2021
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2021.
č. 55/ZO/2021
Zastupitelstvo po projednání rozhoduje o přidělení 1 bodu žádosti o byt
paní Z. Kolmanové z obecního zájmu a schvaluje bytový pořadník č. 45
v upraveném znění.
č. 56/ZO/2021
Zastupitelstvo schvaluje bytový pořadník č. 45 dle upraveného návrhu.
č. 57/ZO/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o možné směně pozemků
v „Rokli“ v rámci obnovy vodovodu.
č. 58/ZO/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o přidělených dotacích.
č. 59/ZO/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí plán sociálních služeb ORP Semily.
č. 60/ZO/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí sestavení pracovní skupiny pro řešení
rekonstrukce domu čp. 33.
č. 61/ZO/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené žádosti
Veřejnoprávní smlouvu poskytnutí dotace z rozpočtu obce Benešov
u Semil pro DSO Mikroregion Pojizeří v rámci spoluúčasti na projektu
„Nákup komunální techniky pro MR Pojizeří“.
Jednání bylo ukončeno dne 15. 9. 2021 ve 21:00 hodin.
Zapsal dne: 15. 9. 2021 Ing. Jiří Lukeš
Ověřovatelé:

………………………………………

………………………………………

Ing. Luděk Václavík

Ing. Ladislav Bís

