
Zápis. č. 2 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 21.4.2016 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Dolenský Vladimír, Hubař Jan, Lampa Dalibor, Klimeš Petr,              

Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. Lukeš Jiří st., Menšík Zdeněk, Menšíková Michaela,            

Mgr. Müllerová Dana, Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana, 

Špiroch Václav  

Omluveni: 

 Ing. Václavík Luděk 

 

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: Ing. Bís Ladislav, Ing. Lukeš Jiří ml. 

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. Zprávy výborů a komisí 

2. Rozpočtové opatření č. 1/2016 

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2015 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2015 

5. Bytový pořadník 

6. Radarový měřič rychlosti – Podmošna 

7. Směnná smlouva s Hybler Invest s.r.o. 

8. Informace o kontejnerech na kompostování – příprava žádosti o dotaci 

 

Starosta navrhl doplnit bod programu: 

9. Veřejnoprávní smlouva s obcí Bystrá nad Jizerou 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

  

 

 

 



 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Zprávy výborů a komisí 

Svoje zprávy o činnosti od minulého jednání Zastupitelstva obce přednesli předsedové 

Finančního výboru, Komise životního prostředí, Kulturní komise a Bytové komise. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.2) Rozpočtové opatření č. 1/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo  návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 1/2016. 

Rozpočtové opatření č. 1/2016 je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2015 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Při 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří za rok 

2015 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 

Mikroregion Pojizeří za rok 2015. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za 

rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.5) Bytový pořadník 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 22 – duben 2016 předložený bytovou 

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

situaci. Bytový pořadník č. 22 – duben 2016 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Radarový měřič rychlosti – Podmošna 

Zastupitelstvo obce projednalo nákup dvou kusů radarových měřičů rychlosti DR 400 do 

Podmošny, příp. použitelné v dalších částech obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy (zdržel se: Menšíková Michaela). 

 

 

Ad. 5.7) Směnná smlouva s Hybler Invest s.r.o. 

Zastupitelstvo obce projednalo Směnnou smlouvu s firmou Hybler Invest s.r.o. Směna 

pozemků byla schválena dle podmínek záměru na jednání Zastupitelstva obce Benešov u 

Semil dne 15.11.2012 usnesením č. 38/2012 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí. 

 

 

Ad. 5.8) Informace o kontejnerech na kompostování – příprava žádosti o dotaci 

Zastupitelstvo obce projednalo výsledek ankety o kontejnerech na kompostování. Celkem 56 

zájemců. Nositelem žádosti o dotaci bude DSO Mikroregion Pojizeří. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

 



Ad. 5.9) Veřejnoprávní smlouva s obcí Bystrá nad Jizerou 

Zastupitelstvo obce projednalo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 

Benešov u Semil Obci Bystrá nad Jizerou. Veřejnoprávní smlouvou bude nahrazena Darovací 

smlouva schválena Zastupitelstvem obce dne 25.2.2016. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Benešov u Semil je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 21.4.2016 

 

č. 15/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy předsedů Finančního výboru, 

Komise životního prostředí, Kulturní komise a Bytové komise 

č. 16/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016. 

č. 17/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2015. 

č. 18/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2015 

č. 19/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 22 – duben 2016 

č. 20/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou kusů radarových měřičů DR 400. 

č. 21/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Směnnou smlouvu s Hybler Invest s.r.o. 

č. 22/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek ankety o kontejnerech na 

kompostování. 

č. 23/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s obcí Bystrá nad 

Jizerou o poskytnutí dotace na opravu mostu ve výši 30,- tis. Kč. Tato smlouva 

nahrazuje Darovací smlouvu, která byla schválena dne 25.2.2016. Tímto je tato 

darovací smlouva neplatná. 

 

 

 

Ad. 7. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno dne 21.4.2016 ve 20:35 hodin. 

 

Zapsal dne  26.4.2016 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Ing. Bís Ladislav 

 

 

  Ing. Lukeš Jiří ml. 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 1/2016 

2. Bytový pořadník č. 21 – únor 2016. 

3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Benešov u Semil. 

 


