
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 10. 11. 2021 v zasedací 

místnosti obecního úřadu od 19 h. 

Přítomni: Mgr. Slavíková Veronika (starostka obce), Plecháč Vladimír (místostarosta), Ing. Jiří Lukeš, 

Klimeš Petr, Jaroslav Houha , Klikar Jan BBA., Ing. Kovář Petr, MUDr. Nováková Lenka, Ing. Holata 

Petr, Menšíková Michaela, Bc. Matěchová Alena, Ing. Václavík Luděk, Mgr. Müllerová Dana, Ing. Bís 

Ladislav, Špiroch Václav 

Omluveni:  

Ad. 1. Zahájení 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem z celkového počtu 15 

zastupitelů bylo přítomno 15 osob. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. 

Schvalovací kvorum činí 8 hlasů. 

Ad. 2. Volba řídících orgánů obce 

Starostka navrhla: 

- za zapisovatele: Vladimíra Plecháče, 

- za ověřovatele: Mgr. Müllerová Dana, Jaroslav Houha 

Zastupitelstvo obce schvaluje 15 hlasy. 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 15 hlasy. 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

Program zastupitelstva: 

1.ÚZSVM – výdej nepotřebného majetku státu, pozemky Hradišťata 

2. Informace k rekonstrukci vodovodu 

3. Geodetické zpřesnění hranic – lokalita nad hasičárnou 

4. Revitalizace lipové aleje u hřbitova. 

5. Darovací smlouvy ke zřízeným přípojkám vodovodu 

6. Informace ke kanalizaci v obci 

7. Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace obecního majetku 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2021 

9. Zpráva finančního výboru 

10. Zpráva kulturní komise 

Zastupitelstvo schválilo program 15 hlasy. 

 



Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad.5.1 ÚZSVM – výdej nepotřebného majetku státu, pozemky Hradišťata 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

územního pracoviště Semily na převod nepotřebného majetku státu. Jedná se o pozemky v místní 

části Hradišťata. Jedná se o pozemky p. p. č. 25/19, 25/20, 25/28, 25/29, 25/31, 37/33, 37/34, 37/35, 

127/9, 127/10, 134/2, 134/3, 155/7, 180/5, 182/7, 183/5 v kat. území Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na převod pozemků p. p. č. 25/19, 25/20, 25/28, 25/29, 25/31, 

37/33, 37/34, 37/35, 127/9, 127/10, 134/2, 134/3, 155/7, 180/5, 182/7, 183/5 v kat. území Benešov 

u Semil 15 hlasy. 

 

Ad.5.2 Informace k rekonstrukci vodovodu 

Zastupitelstvo obce projednalo informace rekonstrukci vodovodu v obci. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace rekonstrukci vodovodu v obci. 

 

Ad. 5.3. Geodetické zpřesnění hranic – lokalita nad hasičárnou 

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s geodetickým zpřesněním hranic – lokalita nad 

hasičárnou, které proběhne v souladu s probíhající obnovou vodovodních řadů. Zpřesnění se týká 

pozemků p.p.č. 2538 ve vlastnictví obce, 1418/2 a 1418/3 ve vlastnictví pana Stanislava Matěchy a 

p.p.č. 1425/2 ve vlastnictví Terezy Brožové a Ramírez Sánchez Francisco Javier. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o geodetickém zpřesněním hranic – lokalita nad 

hasičárnou. 

 

Ad 5.4. Revitalizace lipové aleje u hřbitova. 

Zastupitelstvo obce projednalo revitalizaci lipové aleje u hřbitova. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k revitalizaci lipové aleje u hřbitova. 

 

Ad. 5.5. Darovací smlouvy ke zřízeným přípojkám vodovodu 

Zastupitelstvo obce projednalo darovací smlouvy ke zřízeným přípojkám vodovodu, do diskuze se 

přihlásil pan Mgr. Radim Šimůnek, který obeznámil zastupitele obce s variantami financování přípojek 

vodovodu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí darovací smlouvy ke zřízeným přípojkám vodovodu. 

 

Ad. 5.6. Informace ke kanalizaci v obci 

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s informacemi ke kanalizaci v obci. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ke kanalizaci v obci. 

 



Ad.5.7 Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce Benešov u Semil ke dni 
31. 12. 2021  
Zastupitelstvo obce projednalo příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce 
Benešov u Semil ke dni 31. 12. 2021. 

Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce 

Benešov u Semil ke dni 31. 12. 2021 15 hlasy. 

 

Ad. 5.8. Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Starostka obce předala slovo předsedovi finančního výboru panu Ing. Ladislavu Bísovi, který přítomné 

zastupitele obeznámil s rozpočtovým opatřením č. 6/2021. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 15hlasy. 

 

Ad. 5.9. Zpráva finančního výboru 

Předseda finančního výboru pan Ing. Ladislav Bís seznámil přítomné se zprávou finančního výboru.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

Ad. 5.10. Zpráva kulturní komise 

Předsedkyně kulturní komise paní Bc. Matěchová Alena přednesla zprávu kulturní komise a pozvala 

přítomné zastupitele na rozsvícení vánočního stromu pořádané kulturní komisí obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kulturní komise 

 

Ad. 5.11.Cyklostezka Greenway Jizera 

Starostka obce předala slovo panu Ing. Jiřímu Lukešovi, který přítomným zastupitelům představil další 

postup v řešení cyklostezky Greenway Jizera. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu k cyklostezce Greenway Jizera. 

 

Ad. 6. Diskuse 

 

Ad. 8. Usnesení zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 14. 4. 2021 

č. 62/ZO/2021 V Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na převod pozemků p. p. č. 25/19, 25/20, 

25/28, 25/29, 25/31, 37/33, 37/34, 37/35, 127/9, 127/10, 134/2, 134/3, 155/7, 

180/5, 182/7, 183/5 v kat. území Benešov u Semil. 

č. 63/ZO/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace rekonstrukci vodovodu v obci. 

č. 64/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o geodetickém zpřesněním hranic – 

lokalita nad hasičárnou 

č. 65/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k revitalizaci lipové aleje u hřbitova. 

č. 66/ZO/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí darovací smlouvy ke zřízeným přípojkám 

vodovodu. 



č. 67/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a 

závazků Obce Benešov u Semil ke dni 31. 12. 2021. 

č. 68/ZO/2021  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. 

č. 69/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

č. 70/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kulturní komise 

č. 71/ZO/2021  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu k cyklostezce Greenway Jizera 

 

Jednání bylo ukončeno dne 10.11. 2021 ve 20:51 hodin. 

Zapsal dne: 10. 11. 2021. Vladimír Plecháč 

Ověřovatelé: 

 

………………………………                                                                                                    ……………………………… 

Mgr. Müllerová Dana                                                                                                     Jaroslav Houha 

 

 

 

 


