
Zápis. č. 3 
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 18.6.2015 
 
Přítomni:  

Dolenský  Vladimír, Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. Lukeš Jiří 
st., Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír , 
Ing. Šidlichovská Ivana, Špiroch Václav 

Omluveni: 
 Ing. Bís Ladislav, Hubař Jan, Menšík Zdeněk, Ing. Václavík Luděk 
 
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. Lukeš Jiří ml., Mgr. Müllerová Dana 
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. Závěrečný účet obce za rok 2014 
2. Účetní závěrka za rok 2014 
3. Rozpočtové opatření č.2/2015 
4. Bytový pořadník červen 2015 
5. Stanovisko k žádosti o oplocení – Pospíšilovi 
6. Stanovisko k žádosti o uložení  přípojky k internetu – Vlach 
7. Prodej části pozemku - Podolí 
8. Vyhlášení záměru odprodeje pozemku  č.377 v katastrálním území Bořkov – rybí 

přechod 
9. Plán práce Rady a ZO na II. Pololetí 2015 
10. Záměr prodloužení nájmu části nemovitosti 
11. Pozemkové úpravy 



 
Dále starosta navrhl doplnit bod jednání: 

12. Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 
 
 
 
  
Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 
 
Ad. 5.1) Závěrečný účet obce za rok 2014  
Zastupitelstvo obce projednalo Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 
 
Ad. 5.2) Účetní závěrka za rok 2014 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Účetní závěrky obce k 31.12.2014. Přítomní zastupitelé 
po hlasování podepsali Protokol o projednání a hlasování bodu..  
Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 
 
Ad. 5.3) Rozpočtové opatření č.2/2015 
Zastupitelstvo obce projednalo  návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 2/2015 
v celkové výši 57.474,04 Kč. Rozpočtové opatření č. 2/2015 je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy 
 
Ad. 5.4) Bytový pořadník červen 2015 
Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 16 – červen 2015 předložený bytovou 
komisí. Nikdo ze zastupitelů nenavrhl navýšení bodů některému z uchazečů za sociální 
situaci. Bytový pořadník č. 16 – červen 2015 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  
Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 
 
Ad. 5.5) Stanovisko k žádosti o oplocení – Pospíšilovi pozemku 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o souhlasné stanovisko zastupitelstva obce s oplocením 
pozemků p.č. 1773/2, 1777/1, 1777/2 částečně mimo zastavitelné území obce a realizací 
kopané studny na pozemku 1772/2 mimo místo určené k výstavbě. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 
 
Ad. 5.6) Stanovisko k žádosti o uložení  přípojky k internetu – Vlach 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o souhlasné stanovisko zastupitelstva obce s umístěním 
chráničky pro přípojku internetu na pozemku p.č. 2493/1, který je v majetku obce.  
Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 
 
 
Ad. 5.7) Prodej části pozemku - Podolí 
Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku p.č. 2141/7 o výměře 337 m2 vzniklého 
oddělením z pozemku p.č. 2141/3 o celkové výměře 535 m2.    
Zastupitelstvo obce  schvaluje 11 hlasy. 
 



 
Ad. 5.8) Vyhlášení záměru odprodeje pozemku  č.377 v katastrálním území Bořkov – 
rybí přechod 
Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č. 377 v katastrálním 
území obce Bořkov, který je ve vlastnictví obce Benešov u Semil. Záměr prodeje je přílohou 
č. 3 tohoto zápisu. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 
 
Ad. 5.9) Plán práce Rady a ZO na II. Pololetí 2015 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh plánu práce Rady obce a Zastupitelstva obce na II. 
pololetí roku 2015, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  
 
Zastupitelstvo obce  schvaluje 11 hlasy. 
 
Ad. 5.10) Záměr prodloužení nájmu části nemovitosti  
Zastupitelstvo obce projednalo návrh záměru prodloužení nájmu části nemovitosti za 
podmínek uvedených v Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby)                     
č. 20116D ze dne 1.6.2006. Záměr prodloužení nájmu části nemovitosti je přílohou č. 5 tohoto 
zápisu. 
 
Zastupitelstvo obce  schvaluje 11 hlasy. 
 
 
Ad. 5.11) Pozemkové úpravy 
Místostarosta obce informoval přítomné zastupitele o schůzce starosty a místostarosty 
s vedoucím Pozemkového úřadu Semily a výsledky schůzky ohledně žádosti o provedení 
pozemkových úprav na katastru obce, včetně podmínek zahájení řízení o pozemkových 
úpravách. 
 
Zastupitelstvo obce  bere na vědomí. 
 
Ad. 5.12) Přijetí sponzorského daru pro ZŠ a MŠ 
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o přijetí sponzorského daru ZŠ a MŠ Benešov u 
Semil od firmy FASHION STYLE-POSTFORMING ELEMENTE, spol. s r.o. ve výši 
23.541,-Kč.  
 
Zastupitelstvo obce  schvaluje 11 hlasy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 6. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 18.6.2015 
 
č. 18/ZO/2015: Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření Obce Benešov u Semil a  
                         Závěrečný účet Obce Benešov u Semil za rok 2014 včetně zprávy o výsledku   
                         přezkoumání hospodaření Obce Benešov u Semil za rok 2014 a to bez výhrad. 
č. 19/ZO/2015: Zastupitelstvo obce na základě předložených dokladů schvaluje účetní   
                         závěrku obce Benešov u Semil k 31.12.2014. 
č. 20/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 o celkovém  
                         objemu 57.474,04 Kč. 
č. 21/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 16 – červen 2015. 
č. 22/ZO/2015: Zastupitelstvo vydává souhlasné stanovisko s oplocením pozemků p.č.  
                         1773/2, 1777/1, 1777/2 a realizací kopané studny na pozemku 1772/2.  
č. 23/ZO/2015: Zastupitelstvo obce vydává souhlasné stanovisko zastupitelstva obce   
                         s umístěním chráničky pro přípojení internetu na pozemku p.č. 2493/1    
                         v majetku obce. 
č. 24/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 2141/7 za podmínek dle   
                         vyhlášeného záměru. 
č. 25/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 377 v katastrálním   
                         území obce Bořkov. 
č. 26/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluj plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na II.   
                          pololetí roku 2015 dle předloženého návrhu. 
č. 27/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodloužení nájmu části   
                          nemovitosti za podmínek uvedených v Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části   
                          nemovitosti (stavby) č. 20116D ze dne 1.6.2006 
č. 28/ZO/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o aktuálním průběhu    
                          pozemkových úprav. 
č. 29/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje  přijetí daru pro ZŠ a MŠ Benešov u Semil. 
 
 
Ad. 7. Závěr 
 
Jednání bylo ukončeno dne 18.6.2015 ve 20:35 hodin. 
 
Zapsal dne  18.6.2015 Radek Nesvadba 
 
Ověřil:  Ing. Lukeš Jiří ml. 
 
  Mgr. Müllerová Dana 
 
 
 
-----------------------------                                                                      ------------------------------- 
               starosta                                                                                          místostarosta 
 
Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 2/2015. 
2. Bytový pořadník č. 16 – červen 2015. 
3. Záměr prodeje obecního majetku – pozemek p. č. 377 v katastru obce Bořkov. 
4. Plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na II. Pololetí 2015 
5. Záměr prodloužení nájmu části nemovitosti za podmínek uvedených v Dodatku č. 2 ke 

smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 20116D ze dne 1.6.2006 


