
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 21. 9. 2022 v zasedací 

místnosti obecního úřadu od 19 hodin. 

Přítomni: Mgr. Slavíková Veronika (starostka obce), Plecháč Vladimír (místostarosta), Klimeš Petr, 

Houha Jaroslav, Ing. Kovář Petr, Ing. Holata Petr, Menšíková Michaela, Bc. Matěchová Alena, 

Mgr. Müllerová Dana, Klikar Jan BBA., Ing. Václavík Luděk, Ing. Bís Ladislav, Špiroch Václav. 

Omluveni: Ing. Lukeš Jiří, MUDr. Nováková Lenka 

 

Ad. 1. Zahájení 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem z celkového počtu 

15 zastupitelů bylo přítomno 13 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: Klimeš Petr, Ing. Bís Ladislav 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

Program zastupitelstva: 

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4021306/VB3 

p. p. č. 2263 

2. Kupní smlouva – pozemky v Boudovačce 

3. Souhlas s umístěním stavby trafostanice na Muchově 

4. Zprávy bytové komise – bytový pořadník 

5. Zpráva finančního výboru 



6. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

7. Dotace (JSDH, odpadové hospodářství, alej u hřbitova) 

8. Veřejné osvětlení – projekt na obnovu po akci ČEZ – Efekt 

9. Informace o průběhu akce rekonstrukce vodovodu 

10. Kupní smlouva - pozemek u hřbitova (Pikorovi) 

Zastupitelstvo schválilo program 13 hlasy. 

 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad.5.1 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4021306/VB3 

p. p. č. 2263 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

č. IV-12-4021306/VB3 p. p. č. 2263. 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

č. IV-12-4021306/VB3 p. p. č. 2263 13 hlasy. 

 

Ad.5.2 Kupní smlouva – pozemky v Boudovačce 

Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu mezi obcí Benešov u Semil, paní Renou Saskovou 

a Marií Saskovou, kupní smlouva obsahuje pozemky č. 2501/1, 2501/15, 2501/21 a jedná 

se o pozemky pod komunikací v Boudovačce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu k p.p.č.  2501/1, 2501/15, 2501/21 13 hlasy. 

 

Ad 5.3 Souhlas s umístěním stavby podzemního kabelového vedení nízkého napětí a umístění 

přípojkové skříně na akci ČEZ Distribuce, a.s.: „IE-12-4006825 SM, Benešov, Podolí, Muchov-obnova 

vNN, kNN“ Muchově a souhlas se stavbou na pozemcích nacházejících se v nezastavitelném území 

Zastupitelstvo obce projednalo souhlas s umístěním stavby podzemního kabelového vedení nízkého 

napětí a umístění přípojkové skříně na akci ČEZ Distribuce, a.s.: „IE-12-4006825 SM, Benešov, Podolí, 

Muchov-obnova vNN, kNN“ Muchově a souhlas se stavbou na pozemcích nacházejících 

se v nezastavitelném území 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění stavby podzemního kabelového vedení nízkého napětí 

a umístění přípojkové skříně na akci ČEZ Distribuce, a.s.: „IE-12-4006825 SM, Benešov, Podolí, 

Muchov-obnova vNN, kNN“ Muchově a souhlas se stavbou na pozemcích nacházejících se v 

nezastavitelném území 13 hlasy. 



 

Ad 5.4 Zprávy bytové komise – bytový pořadník 

Předsedkyně bytové komise paní Mgr. Müllerová Dana seznámila přítomné zastupitele se zprávou 

bytové komise. Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 48/2022. 

Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 48/2022 12 hlasy, zdržel se 1 (Václav Špiroch). 

 

Ad. 5.5 Zpráva finančního výboru 

Předseda finanční komise Ing. Bís Ladislav přednesl zprávu finančního výboru. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomi zprávu finančního výboru. 

 

Ad. 5.6 Rozpočtové opatření č. 3/2022 a navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Benešov u Semil, 

p.o. 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 3/2022. 

Zastupitelstvo dále projednalo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p.o. o navýšení rozpočtu 

škole z důvodu nárustu cen za energie. Navrhovaná částka navýšení je 800 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 a navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ 

a MŠ Benešov u Semil v hodnotě 800 000 Kč 13 hlasy. 

 

Ad.5.7 Dotace (JSDH, odpadové hospodářství, alej u hřbitova) 

a) starostka obce seznámila přítomné zastupitele s průběhem dotaci (JSDH, odpadové 

hospodářství, alej u hřbitova) 

b) zastupitelstvo obce vybralo firmu VAZA s.r.o. na výměnu oken v hasičské zbrojnici 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou VAZA s.r.o. 13 hlasy. 

 

Ad.5.8 Veřejné osvětlení – projekt na obnovu po akci ČEZ 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídky na zpracování projektové dokumentace na obnovu 

veřejného osvětlení po akci ČEZ – nabídka společnosti RPA. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou RPA s.r.o. 13 hlasy. 

 

Ad.5.9 Informace o průběhu akce rekonstrukce vodovodu 

Zastupitelstvo obce projednalo informace o průběhu akce rekonstrukce vodovodu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu akce rekonstrukce vodovodu. 



 

Ad.5.10 Kupní smlouva - pozemek u hřbitova (Pikorovi) 

Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu k pozemku č. 207, k.ú. Benešov u Semil mezi obcí 

Benešov u Semil a rodinou Pikorových. 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu k p.p.č. 207 13 hlasy. 

 

Ad. 6. Diskuse 

Starostka obce poděkovala všem přítomným zastupitelům za jejich práci po celé volební období. 

 

Ad. 7. Usnesení zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 22. 6. 2022 

č.34/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

služebnosti č. IV-12-4021306/VB3 p. p. č. 2263. 

č.35/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu k p.p.č.  2501/1, 2501/15, 2501/21. 

č.36/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje umístění stavby podzemního kabelového vedení 

nízkého napětí a umístění přípojkové skříně na akci ČEZ Distribuce, a.s.: „IE-12-

4006825 SM, Benešov, Podolí, Muchov-obnova vNN, kNN“ Muchově a souhlas 

se stavbou na pozemcích nacházejících se v nezastavitelném území. 

č.37/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 48/2022. 

č.38/ZO/2022  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

č.39/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 a navýšení 

neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Benešov u Semil v hodnotě 800 000 Kč. 

č.40/ZO/2022  Zastupitelstvo obce bere na vědomí průběh dotací a výběrových řízení a schvaluje 

uzavření smlouvy s firmou VAZA s.r.o. na výměnu oken v hasičské zbrojnici. 

č.41/ZO/2022  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou RPA s.r.o. 

č.42/ZO/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu akce rekonstrukce 

vodovodu. 

č.43/ZO/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu k p.p.č. 207. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 19:45 hodin. 

Zapsal dne 21. 9. 2022 Vladimír Plecháč 

 

Ověřovatelé: 

 

 

.............................…….      .............................…….  

Klimeš Petr         Ing. Bís Ladislav 


