
Zápis. č. 4 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 24.9.2015 

 

Přítomni:  

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 , Ing. Šidlichovská Ivana, Špiroch Václav, Ing. Václavík 

Luděk 

Omluveni: 

 Ing. Bís Ladislav 

 

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 14 přítomných zastupitelů je 

Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Klimeš Petr, Menšíková Michaela 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14  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. Rozpočtové opatření č. 3 

2. Bytový pořadník 

3. Záměr prodeje pozemku Vancl 

4. Prodej pozemku Doležal 

5. Prodej pozemku – Kreditcentrum 

6. Darovací smlouva – JUDr. Kolář 

7. Dodatek smlouvy o nájmu s O2 

8. Měření rychlosti v Podmošně 

9. Kontejnery na oděvy 

10. Zrušení Svazku voda – Semily, Benešov, Chuchelna 

11. Informace o počtu žádosti na změnu ÚPSÚ Benešov u Semil 

12. Setrvání obce ve VHS 



Místostarosta navrhl vyřadit bod jednání č. 12 s odůvodněním: 

Prohlášení členů Klubu českých turistů Benešov u Semil zvolených do Zastupitelstva obce 

Benešov u Semil k jednání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 24.9.2015.  

Doposud respektujeme usnesení Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 23.9.2010 č. 

44/2010 ve znění: „Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje: aktualizované znění 

Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a Stanov Vodohospodářského sdružení 

Turnov podle návrhu a v této souvislosti pověřuje starostu obce podpisem těchto dokumentů.“ 

Jsme proti hlasování o setrvání ve VHS Turnov, neboť dle našeho názoru toto hlasování není 

smysluplné. Z tohoto důvodu navrhujeme vyřazení bodu č. 12 (setrvání obce ve VHS) 

z jednání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 24.9.2015. 

 

 

Zastupitelstvo neschválilo vyřazení bodu č. 12. (Pro vyřazení bodu č. 12 hlasovali 4 hlasy  - 

Dolenský Vladimír, Hubař Jan, Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír, proti 8 hlasů.) 

 

Dále starosta navrhl doplnit bod jednání: 

13. Jmenování zástupce za zřizovatele do Rady školy 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

 

 

  

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Rozpočtové opatření č. 3 

Zastupitelstvo obce projednalo  návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 3/2015 

v celkové výši 94.142,02 Kč. Rozpočtové opatření č. 3/2015 je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.2) Bytový pořadník 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 18 – září 2015 předložený bytovou komisí. 

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

Starosta navrhl snížení o 5 bodů uchazeči Michalovi Zupkovi za dluh vůči obci. Bytový 

pořadník č. 18 – září 2015 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.3) Záměr prodeje pozemku Vancl 

Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č. 506 o výměře 1 m2 

odděleného z pozemku p.č. 458/22 v katastrálním území obce Benešov u Semil, který je ve 

vlastnictví obce Benešov u Semil. Záměr prodeje pozemku p.č. 506 je přílohou č. 3 tohoto 

zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy 

 

Ad. 5.4) Prodej pozemku Doležal 

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 v majetku obce Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

 



 

Ad. 5.5) Prodej pozemku – Kreditcentrum 

Starosta informoval zastupitele o Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o 

nepovolení vyjímky pro vybudování rybího přechodu společně s rybím přechodem 

s energetickým využitím na jezu v Podmošně a dále odvolání spolku Svatý Petr proti tomuto 

rozhodnutí. Kredit centrum má i přesto zájem o koupi pozemku p.č. 377 na kterém stojí jejich 

vodní dílo. Na příští jednání zastupitelstva bude předložena kupní smlouva. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.6) Darovací smlouva – JUDr. Kolář 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku daru pozemku p.č. 1791 v katastrálním území obce 

Benešov u Semil od manželů Kolářových.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

 

Ad. 5.7) Dodatek smlouvy o nájmu s O2 

Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č.1 k podnájemní smlouvě ze dne 18.4.2011 s firmou 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (vzniklá odštěpením ze společnosti O2 Czech 

Republic a.s.) na umístění technologie základnové stanice na objektu – pozemek p. č. 264/2 

na katastrálním území obce Benešov u Semil dle předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje 14 hlasy. 

 

 

Ad. 5.8) Měření rychlosti v Podmošně 

Zastupitelstvo obce projednalo instalaci dvou radarových měřičů rychlostí v Podmošně. 

Vybrán byl typ DR 400. V současné době probíhá poptávkové řízení na dodavatele. Dle 

sdělení místostarosty se ceny pohybují na úrovni cca 55 tisíc Kč bez DPH za jeden kus.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.9) Kontejnery na oděvy 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy firmy TextilEco a.s. na umístění a provozování 

kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu. Stanoviště byla navržena v Podolí a u hořeních 

bytů. 

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.10) Zrušení Svazku voda – Semily, Benešov, Chuchelna 

Zastupitelstvo obce projednalo postup – zrušení a zánik DSO „Svazek města a obcí Semily“ 

včetně navržených usnesení. 

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje 14 hlasy. 

 

 

Ad. 5.11) Informace o počtu žádosti na změnu ÚPSÚ Benešov u Semil 

Starosta obce seznámil zastupitele s počtem žádostí o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil, kdy 

bylo doručeno devět žádostí v daném termínu, tj. do 23.9.2015. 

 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí. 

 

 



 

Ad. 5.12) Setrvání obce ve VHS 

Zastupitelstvo obce projednalo setrvání ve VHS Turnov. 

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje 12 hlasy (proti Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír). 

 

Ad. 5.13) Jmenování zástupce za zřizovatele do Rady školy 

Zastupitelstvo obce projednalo jmenování zástupce za zřizovatele do Rady školy, neboť 

skončilo tříleté funkční období. Zastupitelstvo navrhlo starostu obce. 

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje 13 hlasy (zdržel se Lampa Dalibor) 

 

 

Ad. 6. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 18.6.2015 

 

č. 30/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 o celkovém 

objemu 94.142,02 Kč 

č. 31/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 18 – září 2015. 

č. 32/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 506 

v katastrální území obce Benešov u Semil. 

č. 33/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 2141/7 dle schváleného 

vyhlášeného záměru a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 

č. 34/ZO/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o Rybím přechodu a přípravě 

kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.377. 

č. 35/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru – pozemku p.č. 1971 v kat. území 

obce Benešov u Semil a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle 

návrhu. 

č. 36/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 k podnájemní smlouvě ze 

dne 18.4.2011 s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 

předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

č. 37/ZO/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o instalaci dvou radarových 

měřičů rychlosti v Podmošně. 

č. 38/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování 

kontejnerů dle návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

č. 39/ZO/2015: I ) Zastupitelstvo obce Benešov u Semil souhlasí s bezúplatným převodem 

vlastnického práva Svazku města a obcí Semily k 1 ks akcie společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice, IČ 49099451, o nominální hodnotě 1.000 Kč ve prospěch města 

Semily a ukládá starostovi obce projevit tuto vůli obce navenek při hlasování o 

bezúplatném převodu v příslušném orgánu Svazku města a obcí Semil. 

II ) Zastupitelstvo obce Benešov u Semil souhlasí se zrušením Svazku města a 

obcí Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČ 49296361 a ukládá 

starostovi obce projevit tuto vůli obce navenek při hlasování o zrušení Svazku 

města a obcí Semily v jeho příslušném orgánu. 

č. 40/ZO/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí doručení devíti žádostí o změnu ÚPSÚ 

Benešov u Semil v daném termínu. 

č. 41/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje setrvání ve VHS Turnov dle platné smlouvy. 

č. 42/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování starosty obce do Rady školy na příští 

funkční období.  

 

 

 



 

 

Ad. 7. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno dne 24.9.2015 ve 21:13 hodin. 

 

Zapsal dne  24.9.2015 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Klimeš Petr 

 

 

  Menšíková Michaela 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 3/2015. 

2. Bytový pořadník č. 18 – září 2015. 

3. Záměr prodeje pozemku p.č. 506 

 


