
Zápis. č. 6 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 17.12.2015 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Hubař Jan, Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří st., Ing. 

Lukeš Jiří ml., Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Nesvadba Radek, Plecháč 

Vladimír , Ing. Šidlichovská Ivana, Ing. Václavík Luděk 

Omluveni: 

 Dolenský  Vladimír, Menšík Zdeněk, Špiroch Václav 

 

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 12 přítomných zastupitelů je 

Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Ing. Bís Ladislav, Ing. Lukeš Jiří ml. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12  hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12  hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

 

1. Rozpočtové opatření č.5 

2. Plán práce na I. Pololetí 2016 

3. Bytový pořadník č. 20 -  prosinec 2015 

4. Zřizovací listina ZŠ a MŠ 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2016 

6. Určení parametrů rozpočtu na rok 2016 

7. Inventury 2015 – vyřazení materiálu 

8. Smlouva s Českou telekomunikační 

9. Smlouva o právu provést stavbu 

10. Pachtovní smlouva s Agrocentrem Jizeran 

11. Odprodej materiálu – hrabátko 

12. Nabídka daru – komunikace Do Rokle 

13. Kupní smlouva Matěcha Josef 

14. Smlouva  - Dopravní obslužnost 

15. Souhlas se sídlem SDH 

 



Ing. Jiří Lukeš ml. navrhl doplnit bod programu: 

16. Souhlas se sídlem TJ Benešov u Semil, z.s. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

  

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Rozpočtové opatření č.5 

Zastupitelstvo obce projednalo  návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 5/2015. 

Rozpočtové opatření č. 5/2015 je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Neočekávané příjmy a výdaje 

zapracují do rozpočtu starosta obce a účetní. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.2) Plán práce na I. Pololetí 2016 

Zastupitelstvo obce projednalo „Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. 

pololetí roku 2016“. Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. pololetí 

roku 2016 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.3) Bytový pořadník č. 20 -  prosinec 2015 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 20 – prosinec 2015 předložený bytovou 

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

situaci. Bytový pořadník č. 20 – prosinec 2015 je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.4) Zřizovací listina ZŠ a MŠ 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Benešov u Semil, 

kde dle platné právní úpravy musí být v nové zřizovací listině pouze doplněn název školy, 

který po provedené úpravě zní „Základní škola a Mateřská škola Benešov u Semil, 

příspěvková organizace“ 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Rozpočtové provizorium na rok 2016 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Rady obce a Finančního výboru na rozpočtové 

provizorium na rok 2016 do doby schválení rozpočtu na rok 2016. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Určení parametrů rozpočtu na rok 2016 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Rady obce a Finančního výboru, aby rozpočet na rok 

2016 byl sestaven jako vyrovnaný. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

 

Ad. 5.7) Inventury 2015 – vyřazení materiálu 

Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce s protokoly, věcí navržených k vyřazení z majetku 

obce, které projednala  Likvidační komise. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje 12 hlasy. 

 

 

 

 



 

Ad. 5.8) Smlouva s Českou telekomunikační 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh „Nájemní smlouvy“ mezi obci Benešov u Semil  a 

Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. – kovového anténního stožáru na pozemku 

p.č.264/2 k.ú. Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.9) Smlouva o právu provést stavbu 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost VHS Turnov o právu provést stavbu s názvem 

„Benešov u Semil – rekonstrukce objektů VDJ“, jejíž realizace se předpokládá v termínu od 

dubna 2016. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.10) Pachtovní smlouva s Agrocentrem Jizeran 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh pachtovní smlouvy mezi obcí Benešov u Semil a 

Agrocentrum Jizeran a.s. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

 

Ad. 5.11) Odprodej materiálu – hrabátko 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odprodej materiálu – hrabátko DH-0115 zakoupené 

obcí v roce 2002, v současné době bez využití a s nutností oprav. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.12) Nabídka daru – komunikace Do Rokle 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku daru a to části pozemku p.č. 2560/1. Upřesnění a 

zaměření darované části proběhne v roce 2016. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

 

Ad. 5.13) Kupní smlouva Matěcha Josef 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh kupní smlouvy pozemků p.č. 118/1, 2523/19, 2523/25 a 

2523/34 v kat. území obce Benešov u Semil. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

 

Ad. 5.14) Smlouva  - Dopravní obslužnost 

Zastupitelstvo obce projednalo „Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 

Libereckého kraje pro rok 2016“ mezi obcí Benešov u Semil a Libereckým krajem. Částka za 

zajištění dopravní obslužnosti je 79 650,- Kč, kdy částka je stanovena dle počtu obyvatel 

obce. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.15) Souhlas se sídlem SDH 

Zastupitelstvo obce projednalo „Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla“ a to SDH 

Benešov u Semil v čp. 46. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 



 

Ad. 5.16) Souhlas se sídlem TJ 

Zastupitelstvo obce projednalo „Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla“ a to TJ 

Benešov u Semil, z.s. v čp. 252. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

 

 

 

 

Ad. 6. Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 17.12.2015 

 

č. 53/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015. 

č. 54/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán práce Rady a Zastupitelstva obce 

Benešov u Semil na I. pololetí roku 2016“ . 

č. 55/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 20 – prosinec 2015. 

č. 56/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje dle návrhu „Zřizovací listina Základní škola a 

Mateřské škola Benešov u Semil, příspěvková organizace“. 

č. 57/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši 

1/12 skutečných výdajů roku 2015 na jeden měsíc roku 2016 do doby 

schválení rozpočtu. 

č. 58/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluj, aby rozpočet na rok 2016 byl sestaven jako 

vyrovnaný. 

č. 59/ZO/2015:  Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku, který předložila Likvidační 

komise. 

č. 60/ZO/2015:  Zastupitelstvo obce schvaluje „Nájemní smlouvu“ mezi obcí Benešov u 

Semil a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle schváleného 

vyhlášeného záměru a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 

č. 61/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu“ dle návrhu a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 

č. 62/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje „Pachtovní smlouvu“ mezi obci Benešov u 

Semil a Agrocentrum Jizeran dle návrhu a pověřuje starostu obce jejím 

podpisem. 

č. 63/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej minibagru DH-0115 za dvojnásobek 

zůstatkové hodnoty. 

č. 64/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr přijetí daru – část pozemku p. č. 2560/1. 

č. 65/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh „Kupní smlouvy“ a pověřuje starostu 

s návrhem seznámit prodávajícího a v případě jeho odslouhlasení pověřuje 

Zastupitelstvo obce starostu podpisem kupní smlouvy. 

č. 66/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016“ 

č. 67/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby na adrese Benešov u Semil čp. 46 bylo 

umístěno sídlo spolku Sbor dobrovolných hasičů Benešov u Semil. 

č. 68/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby na adrese Benešov u Semil čp. 252 bylo 

umístěno sídlo spolku Tělovýchovná jednota Benešov u Semil, zapsaný 

spolek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad. 7. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno dne 17.12.2015 ve 20:19 hodin. 

 

Zapsal dne  17.12.2015 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Ing. Bís Ladislav 

 

 

  Ing. Lukeš Jiří ml. 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 5/2015. 

2. Plán práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. pololetí roku 2016 

3. Bytový pořadník č. 20 – prosinec 2015. 

 


