
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 13. 4. 2022. v zasedací 
místnosti obecního úřadu od 19 h. 

 
Přítomni: Mgr. Slavíková Veronika (starostka obce), Plecháč Vladimír (místostarosta), Klimeš Petr, 
Houha Jaroslav, Ing. Kovář Petr, Ing. Holata Petr, Menšíková Michaela, Bc. Matěchová Alena, 
 Ing. Bís Ladislav, MUDr. Nováková Lenka, Špiroch Václav, Mgr. Müllerová Dana 
 
Omluveni: Ing. Václavík Luděk, Ing. Lukeš Jiří, Klikar Jan BBA. 
 
Ad. 1. Zahájení 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem z celkového počtu 
15 zastupitelů bylo přítomno 12 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: Ing. Bís Ladislav, Mgr. Müllerová Dana 

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 obce seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 
 
1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4020066/VB/03 – přípojka 
k novostavbě RD pana J. Maťátka 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – projekt  
obnovy NN ČEZ – ČEZd¬_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 
3. Záměr směny pozemku mezi obcí Benešov u Semil a panem J. Mifkou 
4. Smlouva na provoz čistírny v Podmošně mezi Obcí Benešov u Semil a společností HYBLER     
INVEST,s.r.o. 
5.Žádosti o opravu obecních cest (Manželé Hlouškovi – cesta „v rokli“, paní Tereštíková – 
č.p. 1 Podmošna, odvodnění cest v Podolí, zadní cesta na Převráti) 
6. Zpráva bytové komise – bytový pořadník č. 47/2022 
7. Zpráva finančního výboru – informace o hospodaření obce 
8. Zpráva velitele výjezdového družstva Petra Vlacha – návrh podání žádosti o dotaci 
9. Žádost o souhlas s podmíněně přípustným využitím - hospodářská stavba na pozemku p.Milana 
Jecha, Žádost o podmíněně přípustné využití zemědělské plochy - stavba plotu na pozemku manželů 
Nesvadbových. 
 
Zastupitelstvo schvaluje program 12 hlasy. 
 
  



Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 
 
Ad.5.1 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4020066/VB/03 – přípojka 
k novostavbě RD pana J. Maťátka 
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
4020066/VB/03 – přípojka k novostavbě RD pana J. Maťátka, mezi Obcí Benešov u Semil 
a společností ČEZ Distribuce, a. s. na p. p. č. 2517, 2528/1. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
4020066/VB/03 – přípojka k novostavbě RD pana J. Maťátka 12 hlasy. 
 
Ad.5.2   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – 
projekt  obnovy NN ČEZ – ČEZd_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda 
o umístění stavby ČEZd ¬_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí 
Benešov u Semil. Dotčené pozemky věcným břemenem jsou: 1412, 2538, st. 85, 1406/2, 2493/1, 
1403/1, 2560/1, 1577, 2523/7, 1406/3, st. 265, 2560/6, 2523/5, 2517, 871/2, 2520, 1403/3, 2528/1, 
1148, 2539, 2506 a st. 106. 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda 
o umístění stavby ČEZd_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 12 hlasy. 
 
Ad. 5.3 Záměr směny pozemku mezi obcí Benešov u Semil a panem J. Mifkou 
Zastupitelstvo obce projednalo záměr směny pozemku mezi obcí Benešov u Semil a panem J. Mifkou. 
Záměr bude vyvěšen na úřední desce a el. úřední desce po dobu nezbytně nutnou.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr směny pozemku mezi obcí Benešov u Semil a panem 
J. Mifkou. 
 
Ad 5.4. Smlouva na provoz čistírny v Podmošně mezi Obcí Benešov u Semil a společností HYBLER  
INVEST,s.r.o. 
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu na provoz čistírny v Podmošně mezi Obcí Benešov u Semil 
a společností HYBLER  INVEST, s. r. o. 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na provoz čistírny v Podmošně mezi Obcí Benešov u Semil 
a společností HYBLER  INVEST, s.r.o. 12 hlasy. 
 
Ad. 5.5. Žádosti o opravu obecních cest (Manželé Hlouškovi – cesta „v rokli“, paní Tereštíková – č.p. 
1.Podmošna, odvodnění cest v Podolí, zadní cesta na Převráti) 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o opravu obecních cest (Manželé Hlouškovi – cesta „v rokli“, 
paní Tereštíková – č.p. 1.Podmošna, odvodnění cest v Podolí, zadní cesta na Převráti) 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá radě obce předložit zastupitelstvu cenové nabídky 
na zhotovení povrchu obecní cesty „v rokli“, povrchu obecní cesty k č.p 1. a povrchu obecní cesty 
na zadní Převráti. Dále doporučuje projednat odvodnění obecní cesty v Podolí a poptat zhotovitele.                
 
  



Ad. 5.6. Zpráva bytové komise – bytový pořadník č. 47/2022 
Starostka obce předala slovo předsedkyni bytové komise paní Mgr. Müllerové Daně, která přítomné 
zastupitele seznámila se zprávou bytové komise a bytovým pořadníkem č. 47/2022. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 47/2022 12hlasy. 
 
Ad.5.7. Zpráva finančního výboru – informace o hospodaření obce 
Starostka obce předala slovo předsedovi finančního výboru panu Ing. Ladislavu Bísovi 
který obeznámil přítomné se zprávou finančního výboru a s informacemi o hospodaření obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru a informace o hospodaření obce. 
 
Ad.5.8.Zpráva velitele výjezdového družstva Petra Vlacha – návrh podání žádosti o dotaci 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost velitele výjezdového družstva Petra Vlacha na podání žádosti 
o dotaci na dopravní automobil pro výjezdovou jednotku sboru. 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na dodávku pro výjezdovou jednotku sboru 
12hlasy. 
 
Ad.5.9. Žádost o souhlas s podmíněně přípustným využitím - hospodářská stavba na pozemku 
p.Milana Jecha, Žádost o podmíněně přípustné využití zemědělské plochy - stavba plotu 
na pozemku manželů Nesvadbových. 
Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o souhlas s podmíněně přípustným využitím dle platného 
územního plánu jehož předmětem je záměr stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva 
na p.p.č. 115 ve vlastnictví pana Milana Jecha.  
Dále zastupitelstvo projednalo žádost o souhlas manželů Nesvadbových s podmíněně přípustným 
využitím zemědělské plochy, která je dlouhodobě využívána pro chov drobného hospodářského 
zvířectva a rádi by tento pozemek oplotili. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podmíněně přípustným využitím dle platného územního plánu. 
Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebním záměrem „Stavba pro chov drobného hospodářského 
zvířectva na p.p.č. 115 ve vlastnictví pana Milana Jecha 12 hlasy. 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí s podmíněně přípustným využitím zemědělské plochy, která 
je dlouhodobě využívána pro chov drobného hospodářského zvířectva ve vlastnictví manželů 
Nesvadbových a souhlasí se stavbu plotu na pozemku 12 hlasy. 
 
Ad. 6. Diskuse 
 
Ad. 8. Usnesení zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 13. 4. 2022 
 
č. 9/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-4020066/VB/03 – přípojka k novostavbě RD pana 
J. Maťátka. 

č. 10/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohoda o umístění stavby ČEZd¬_SoBS VB 2597/IE-12-4006871. 

č. 11/ZO/2022  Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr směny pozemku mezi obcí Benešov 
u Semil a panem J. Mifkou. 

č.12/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na provoz čistírny v Podmošně mezi 
Obcí Benešov u Semil a společností HYBLER  INVEST, s.r.o.  



č.13/ZO/2022  Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá radě obce předložit 
zastupitelstvu cenové nabídky na           zhotovení povrchu obecní cesty „v rokli“, 
povrchu obecní cesty k č. p 1. a povrchu obecní cesty na zadní Převráti. Dále 
doporučuje projednat odvodnění obecní cesty v Podolí a poptat zhotovitele. 

č.14/ZO/2022   Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 47/2022.12hlasy 
č.15/ZO/2022  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru a informace 

o hospodaření obce. 
č.16/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na dodávku 

pro výjezdovou jednotku sboru. 
č.17/ZO/2022  Zastupitelstvo obce souhlasí s podmíněně přípustným využitím dle platného 

územního plánu. Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebním záměrem „Stavba 
pro chov drobného hospodářského zvířectva na p. p. č. 115 ve vlastnictví pana 
Milana Jecha. 

č. 18/ZO/2022 Zastupitelstvo obce souhlasí s podmíněně přípustným využitím zemědělské 
plochy, která je dlouhodobě využívána pro chov drobného hospodářského 
zvířectva ve vlastnictví manželů Nesvadbových a souhlasí se stavbu plotu 
na pozemku. 

 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20,20 hodin. 
Zapsal dne: 13.4. 2022. Vladimír Plecháč 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
.......................................     ...................................... 
Ing. Bís Ladislav      Mgr. Müllerová Dana 
 
 
 


