
Zápis. č. 1 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 25.2.2016 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Menšíková 

Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír , Ing. 

Šidlichovská Ivana, Špiroch Václav, Ing. Václavík Luděk 

Omluveni: 

 Dolenský  Vladimír, Hubař Jan, Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří st. 

 

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: Mgr. Müllerová Dana, Ing. Šidlichovská Ivana 

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. Rozpočet 2016 

2. Návrh rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u Semil 

3. Výběrové řízení a smlouva o dílo na akci „Oprava sociálního zařízení ve 2. NP ZŠ a 

MŠ“ 

4. Inventury 2015 

5. Bytový pořadník únor 2016 

6. Bezpečnostní situace za rok 2015 

7. Odměny zastupitelů 

8. Žádost Tibet 

9. Návrh na odkup pozemku v Podskalí 

10. Plán činnosti spolků v obci 

11. Darovací smlouva Bystrá nad Jizerou 

12. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno 

13. Dopis Okresního soudu zastupitelům 

 

Starosta navrhl doplnit bod programu: 

14. Anketa zahradní kompostéry 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 



 

  

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Rozpočet 2016 

Starosta obce seznámil Zastupitelstvo obce s rozpočtem obce Benešov u Semil na rok 2016, 

který byl Finančním výborem a Radou obce sestaven jako rozpočet vyrovnaný. Příjmy, resp. 

výdaje rozpočtu jsou 10 638 000,- Kč. Rozpočet obce na rok 2016 je přílohou č. 1 tohoto 

zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.2) Návrh rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov 

u Semil za rok 2015 ve výši 23 750,25 Kč a to do rezervního fondu v celé výši dle návrhu 

ředitele ZŠ a MŠ Benešov u Semil.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.3) Výběrové řízení a smlouva o dílo na akci „Oprava sociálního zařízení ve 2. NP 

ZŠ a MŠ“ 

Zastupitelstvo obce projednalo průběh, doručené nabídky, výsledek poptávkového řízení a 

návrh smlouvy o dílo č. 002/2016 mezi obcí Benešov u Semil a Jiří Kotas - STAVKO na 

opravu sociálního zařízení ve 2. NP ZŠ a MŠ, která bude provedena v termínu červenec až 

srpen 2016. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.4) Inventury 2015 

Zastupitelstvo obce projednalo inventury 2015 provedené na základě příkazu starosty č. 1  

k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31.12.2015. Provedenou 

inventarizací v řádných termínech nebyly shledány rozdíly mezi evidovaným a 

kontrolovaným majetkem. Navržený majetek byl řádně vyřazen. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Bytový pořadník únor 2016 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 21 – únor 2016 předložený bytovou 

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

situaci. Bytový pořadník č. 21 – únor 2016 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Bezpečnostní situace za rok 2015 

Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce Benešov u 

Semil za rok 2015 vypracovanou Policií České republiky, KŘP Libereckého kraje, Územní 

odbor Semily, Obvodní oddělení Semily. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 5.7) Odměny zastupitelů 

Zastupitelstvo obce projednalo odměny neuvolněných funkcionářů Zastupitelstva obce v roce 

2016 dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb., ze dne 14.12.2015, kterým se mění nařízení vlády č. 

37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje 10 hlasy (proti Plecháč Vladimír). 

 



 

 

 

 

Ad. 5.8) Žádost Tibet 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“. Starosta navrhl stejně jako v loňském roce namísto připojení se 

k mezinárodní kampani zaslat finanční dar ve výši 3.000,- Kč  sdružení  SOS Nepál. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.9) Návrh na odkup pozemku v Podskalí 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh vlastníka na odkup pozemku p.č. 523. Obec nemá o 

uvedený pozemek zájem a pověřuje starostu odpovědí vlastníkovi. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.10) Plán činnosti spolků v obci 

Zastupitelstvo obce projednalo plán akcí na rok 2016 sestavený Kulturní komisí na svém 

jednání dne 9.2.2016. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 5.11) Darovací smlouva Bystrá nad Jizerou 

Zastupitelstvo obce projednalo Darovací smlouvu mezi obcemi Benešov u Semil a Bystrá nad 

Jizerou na opravu dřevěného mostu. Darovací smlouva je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.12) Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014253/VB/07 s ČEZ 

Distribuce a.s., kdy se jedná o zřízení kabele NN mj. přes pozemky p.č. 2517 a 951/3, které 

jsou v majetku obce Benešov u Semil. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

 

Ad. 5.13) Dopis Okresního soudu zastupitelům 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Okresního soudu Semily k volbě přísedících Okresního 

soudu Semily. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 5.14) Anketa zahradní kompostéry 

Zastupitelstvo obce projednalo anketu zahradní kompostéry, kdy tato po případných 

připomínkách doručených starostovi do 29.2.2016 od zastupitelů bude součástí Benešovských 

novin. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

 

 



 

Ad. 6. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 25.2.2016 

 

č. 1/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Benešov u Semil na rok 2016 dle 

předloženého návrhu. 

č. 2/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Benešov u Semil 

za rok 2015 dle návrhu. 

č. 3/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 002/2016 mezi obcí 

Benešov u Semil a dodavatelem Jiří Kotas - STAVKO. 

č. 4/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky inventarizace majetku a závazků obce 

k 31.12.2015. 

č. 5/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 21 – únor 2016 

č. 6/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru 

obce Benešov u Semil za rok 2015. 

č. 7/ZO/2016:  Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn neuvolněných zastupitelů dle 

nařízení vlády č. 352/2015 Sb., ze dne 14.12.2015 od 1.3.2016. 

č. 8/ZO/2015:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Spolku Lungta. Namísto zakoupení 

vlajky zašle příspěvek ve výši 3 000,- Kč organizaci  SOS Nepál. Příspěvek je  

zapracován v rozpočtu na rok 2016. 

č. 9/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje nekupovat pozemek p.č.523 a pověřuje starostu 

odpovědí vlastníkovi. 

č. 10/ZO/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán akcí na rok 2016 sestavený Kulturní 

komisí. 

č. 11/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcemi Benešov u 

Semil a Bystrá nad Jizerou. 

č. 12/ZO/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-

4014253/VB/07 s ČEZ Distribuce a.s. 

č. 13/ZO/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Okresního soudu Semily o volbu 

přísedících Okresního soudu v Semilech. 

č. 14/ZO/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Anketu zahradní kompostéry. 

 

 

 

Ad. 7. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno dne 25.2.2016 ve 20:40 hodin. 

 

Zapsal dne  2.3.2016 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Mgr. Müllerová Dana 

 

 

  Ing. Šidlichovská Ivana 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Rozpočet obce Benešov u Semil na rok 2016. 

2. Bytový pořadník č. 21 – únor 2016. 

3. Darovací smlouva mezi obcemi Benešov u Semil a Bystrá nad Jizerou. 

 


