
Zápis. č. 3 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 16.6.2016 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Dolenský  Vladimír, Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří 

ml. (od bodu č. 5.10), Ing. Lukeš Jiří st., Menšík Zdeněk (od bodu č. 5.2), Nesvadba 

Radek, Špiroch Václav, Ing. Václavík Luděk 

Omluveni:  

 Hubař Jan, Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Plecháč Vladimír,                   

Ing. Šidlichovská Ivana, 

 

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 8 přítomných zastupitelů je 

Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Klimeš Petr, Ing. Jiří Lukeš st. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8  hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8  hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

 

1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování dotace z Kraje pro 

Benešov v rámci Integrovaného projektu MR  - oprava soklu ZŠ  

2. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podání žádosti MR Pojizeří  o dotaci na 

kompostéry – podíl obce Benešov u Semil 

3. Plán práce na II. pololetí 2016 

4. Rozpočtové opatření č.2 

5. Závěrečný účet obce 2015 

6. Závěrečný účet MR Pojizeří 2015 

7. Účetní závěrka obce 2015 

8. Vyhlášení záměru prodeje pozemků 

9.  Smlouvy se Spolky  (dotace na činnost v 2016)  

10.  Smlouva s MR o poskytnutí finančních prostředků -  dotace z Grantového fondu,  

podíl obce Benešov u  Semil   

11. Smlouva s MR o poskytnutí finančních prostředků -  žádost MR o dotaci na 

kompostéry - podíl obce Benešov u Semil při spolufinancování    

12. Přijetí dotace z Grantového fondu na ochranné pomůcky JSDHO Benešov u Semil 

 



Starosta navrhl doplnit bod programu: 

13. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - BIMONT 

Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy. 

 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Žádost o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování dotace z Kraje 

pro Benešov v rámci Integrovaného projektu MR  - oprava soklu ZŠ 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Mikroregionu Pojizeří o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 397 969,- Kč z rozpočtu obce Benešov u Semil jakožto účastníka projektu 

„Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení – MR POJIZEŘÍ“, který je z 50% 

financován Libereckým kraje – Program obnovy venkova.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy. 

 

Ad. 5.2) Žádost o poskytnutí finančních prostředků na podání žádosti MR Pojizeří  o 

dotaci na kompostéry – podíl obce Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Mikroregionu Pojizeří o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 4 000,- Kč pro zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na úhradu nákladů 

na přípravu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí – specifický 

cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. 

 

Ad. 5.3) Plán práce na II. pololetí 2016 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh plánu práce Rady obce a Zastupitelstva obce na II. 

pololetí roku 2016, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. 

 

Ad. 5.4) Rozpočtové opatření č.2 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 2/2016, 

které je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Závěrečný účet obce 2015 

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Závěrečný účet MR Pojizeří 2015 

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet Mikroregionu Pojizeří schválený 

shromážděním zástupců dne 7.6.2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 5.7) Účetní závěrka obce 2015 

Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku obce k 31.12.2015. Přítomní zastupitelé po 

hlasování podepsali Protokol o projednání a hlasování bodu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. 

 

 

 

 



 

Ad. 5.8) Vyhlášení záměru prodeje pozemků 

Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášení záměru odprodeje pozemků p.č. 2545/2, 1598/4, 

324/2, 1598/7, 2545/1, které jsou ve vlastnictví obce Benešov u Semil. Záměr prodeje je 

přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. 

 

 

Ad. 5.9) Smlouvy se Spolky  (dotace na činnost v 2016) 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Obce Benešov u Semil spolkům na rok 2016 na zajištění jejich základních potřeb. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy. 

 

Ad. 5.10) Smlouva s MR o poskytnutí finančních prostředků -  dotace z Grantového 

fondu,  podíl obce Benešov u  Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace s Mikroregionem Pojizeří  na 

projekt „Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení – MR POJIZEŘÍ“ a to na základě 

individuální žádosti MR Pojizeří. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.11) Smlouva s MR o poskytnutí finančních prostředků -  žádost MR o dotaci na 

kompostéry - podíl obce Benešov u Semil při spolufinancování 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace s Mikroregionem Pojizeří na 

úhradu nákladů na přípravu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního 

prostředí – specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů, a to na základě individuální žádosti 

MR Pojizeří. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.12) Přijetí dotace z Grantového fondu na ochranné pomůcky JSDHO Benešov u 

Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo přijetí finanční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, 

programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje ve výši 15 000,- 

Kč. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.13) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - BIMONT 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy BIMONT o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene  - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 2517 a 

2539 u č. zakázky IV-12-4014253. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 6. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 16.6.2016 

 

č. 24/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje „Žádost o poskytnutí finančních prostředků 

(dotace)“ na projekt ,,Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení – MR 

POJIZEŘÍ“ dle návrhu. 

č. 25/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje „Žádost o poskytnutí finančních prostřetků 

(dotace)“ na zajištění vlastních nákladů Mikroregionu Pojizerí na úhradu 

nákladů na přípravu a podání žádosti z Operačního programu životního 

prostředí – specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů, dle návrhu. 

č. 26/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na 

II. pololetí roku 2016 dle návrhu. 

č. 27/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle návrhu. 

č. 28/ZO/2016: Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření  Obce Benešov u Semil  a 

závěrečný účet Obce Benešov u Semil za  rok 2015 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření Obce Benešov u Semil za rok 2015 a to bez výhrad 

č. 29/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Pojizeří. 

č. 30/ZO/2016: Zastupitelstvo obce na základě předložených dokladů schvaluje Účetní 

závěrku obce Benešov u Semil k 31.12.2015.  

č. 31/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje pozemků p.č. 2545/2, 1598/4, 

324/2, 1598/7, 2545/1. 

č. 32/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Obce Benešov u Semil dle návrhu. 

č. 33/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Mikroregionem 

Pojizeří  na projekt „Úpravy školských zařízení a jejich zabezpečení – MR 

POJIZEŘÍ“ dle návrhu 

č. 34/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Mikroregionem 

Pojizeří na úhradu nákladů na přípravu a podání žádosti o dotaci 

z Operačního programu životního prostředí – specifický cíl 3.1 Prevence 

vzniku odpadů dle návrhu. 

č. 35/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace z Dotačního fondu 

Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí 

Libereckého kraje. 

č. 36/ZO/2016:  Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene  - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na 

pozemcích p.č. 2517 a 2539 dle návrhu 

  

Ad. 7. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 16.6.2016 ve 20:02 hodin. 

Zapsal dne  22.6.2016 Radek Nesvadba 

Ověřil:  Klimeš Petr 

 

  Ing. Lukeš Jiří st. 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Plán práce na II. pololetí 2016 

2. Rozpočtové opatření č. 2 

3. Záměr odprodeje pozemků p.č. 2545/2, 1598/4, 324/2, 1598/7, 2545/1. 

 


