
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 7. 11. 2022 v zasedací 
místnosti obecního úřadu od 19 hod. 

Přítomni: Slavíková Veronika, Hádek Ondřej, Holan Filip, Houha Jaroslav, Mgr. Kučerová Nikol, 
Mgr. Lampová Hana, Ing. Lukeš Jiří, Lukeš Roman, Novák Jaroslav, MUDr. Nováková Lenka, 
Špiroch Václav, Ing. Václavík Luděk. 

Omluveni: Plecháč Vladimír, Ing. Bís Ladislav, Bc. Matěchová Alena 

 

1. Zahájení 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem 12 zastupitelů 
je zastupitelstvo usnášeníschopné. Schvalovací kvorum činí 8 hlasů. 

 

2. Volba řídících orgánů obce 

Starostka navrhla: 

- za zapisovatele: Ing. Lukeš Jiří, 
- za ověřovatele: Mgr. Kučerová Nikol, Holan Filip 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

3. Způsob hlasování: 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

4. Program jednání 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

Program: 

1. Plán práce zastupitelstva a rady obce do konce roku 2022 
2. Jednací řád zastupitelstva obce na volební období 2022–2026 
3. Odsouhlasení pravomocí Rady obce 
4. Volba členů bytové komise 
5. Volba členů kulturní komise 
6. Volba členů komise životního prostředí 
7. Stanovení odměn za výkon funkce člena komise nebo výboru mimo členství ZO 
8. Inventury 2022 
9. Plán inventur za rok 2022 
10. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil  
11. Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření č. 4/2022 
12. Směnná smlouva mezi obcí Benešov u Semil a paní M. Janů 
13. Souhlas s podmíněně přípustným využitím plochy na p.p.č. 117/1 – el. přípojka Jech 
14. Informace k postupu projektové dokumentace odkanalizování obce 



15. Informace k řešení dopravní situace – křižovatka Podolí/cyklostezka Greenway Jizera  

Zastupitelstvo schvaluje program 12 hlasy. 

 

5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad 5.1. Plán práce zastupitelstva a rady obce do konce roku 2022  

Zastupitelstvo projednalo návrh termínů jednání Zastupitelstva obce a Rady obce do konce 
roku 2022.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce do konce 
roku 2022. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.2. Jednací řád zastupitelstva obce na volební období 2022–2026 

Zastupitelstvo projednalo návrh jednacího řádu zastupitelstva pro nadcházející volební 
období. Návrh vychází z dosavadního znění jednacího řádu. 

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo jednací řád Zastupitelstva obce Benešov u Semil. 12 hlasů 
PRO. 

 

Ad 5.3. Odsouhlasení pravomocí Rady obce 

Starostka přednesla návrh úpravy pravomocí Rady obce ve smyslu navýšení finančního limitu 
pro rozpočtové změny a přijetí dotace. Cílem je zvýšení operativnosti rozhodování. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo návrh přenesení pravomoci schvalování 
rozpočtového opatření do 200 000,- mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu na radu 
obce, dále může rada obce schvalovat přijetí dotace a s tím spojené náklady. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.4. Volba členů bytové komise 

Zvolený předseda: Roman Lukeš. Navržení členové: MUDr. Nováková Lenka, Jan Pospíšil, 
Ladislav Matura, Mgr. Müllerová Dana. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje členy bytové komise: MUDr. Nováková Lenka, Jan 
Pospíšil, Ladislav Matura, Mgr. Müllerová Dana. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.5. Volba členů kulturní komise 

Zvolená předsedkyně: Bc. Alena Matěchová. Navržení členové: Lukeš Roman, Bachman 
Tomáš, Hádek Ondřej, Mgr. Kučerová Nikol, Holan Filip, Klikar Jan, BBA. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje členy komise pro kulturu a sport: Lukeš Roman, 
Bachman Tomáš, Hádek Ondřej, Kučerová Nikol, Holan Filip, Klikar Jan. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.6. Volba členů komise životního prostředí 



Zvolený předseda: Václav Špiroch. Navržení členové: Jaroslav Novák, Jaroslav Houha, Pikorová 
Radmila, Pikora Jaroslav. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje členy komise životního prostředí: Pikorová Radmila, 
Pikora Jaroslav, Houha Jaroslav, Novák Jaroslav. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.7. Stanovení odměn za výkon funkce člena komise nebo výboru mimo členství ZO 

Zastupitelstvo projednalo způsob odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva obce. Návrh na odměnu bude podávat předseda komise nebo výboru vždy 
za uplynulý kalendářní rok, jako tomu bylo doposud. 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje odměňování členů komisí a výborů, kteří nejsou členy ZO, 
na základě návrhů předložených předsedy komisí a výborů vždy za uplynulý kalendářní rok. 
12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.8. Inventury 2022 

Zastupitelstvo projednalo příkaz číslo 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 
ke dni 31.12.2022. Obsahem dokumentu je mj. složení inventarizačních komisí.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz č. 1 provedení řádné inventarizace 
majetku a závazků obce ke dni 31. 12. 2018 a složení jednotlivých inventarizačních komisí (HIK 
a DIK1, DIK2). 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.9. Plán inventur za rok 2022 

Zastupitelstvo projednalo plán inventur pro rok 2022. Stanovuje mj. termíny pro provedení 
inventarizace majetku a závazků obce. 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje, aby se inventarizační komise řídili předloženými termíny 
pro provedení inventarizace. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.10. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil 

Zastupitelstvo projednalo zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce od KÚ Libereckého 
kraje. Přezkoumané období je od 1. 1. do 31. 8. 2022. V rámci přezkoumání nebyly zjištěny 
chyb a nedostatky. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce 
Benešov u Semil roku 2022. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.11. Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření č. 4/2022 

Předseda finančního výboru informoval zastupitelstvo o stavu čerpání rozpočtu obce a výši 
prostředků na účtech obce. Aktuální stav čerpání rozpočtu je 15.776.150,67 Kč (100,35 %) 
na příjmové části a 13.506.091,68 Kč (79,23 %) na výdajové straně. Na běžných účtech obce 
jsou prostředky ve výši 20.104.368,31 Kč, v pokladně 85.792,00 Kč. Zastupitelstvo dále 
projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 4/2022 ve výši 629.000 Kč. 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4/2022 dle předloženého návrhu. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.12. Směnná smlouva mezi obcí Benešov u Semil a paní M. Janů – příloha č. 5 

Paní Martina Janů v první polovině roku 2022 pořádala obec Benešov u Semil o směnu části 
pozemku p.p.č. 437/3 v k. ú. Benešov u Semil z důvodu plánované přeložky vodovodního řádu, 
kterou musí provést na vlastní náklady na žádost provozovatele infrastruktury SČVK, jelikož 
stávající vodovod byl zavezen náspem terénních úprav při stavbě domu čp. 307 a není k němu 
umožněn servisní přístup.  

Zastupitelstvo schválilo záměr směny pozemků pod č. usnesení 32/ZO/2022 ze dne 22.6.2022. 
Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce 29. 8. 2022.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Benešov u Semil a paní 
Martinou Janů. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.13. Souhlas s podmíněně přípustným využitím plochy na p. p. č. 117/1  

Jedná se o přípojku elektřiny ke stavbě hospodářské budovy na p. p. č. 115, ve vlastnictví pana 
Milana Jecha.  Přípojka vede přes pozemek ve vlastnictví obce (p. p. č. 117/1). 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci stavby technické infrastruktury zařazené 
do podmíněně přípustného využití stabilizované plochy smíšeného nezastavěného území – 
zeleň doprovodná (ZD) – stavbě el. přípojky k p.p.č. 115. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.14. Informace k postupu projektové dokumentace odkanalizování obce 

Součástí navrženého rozpočtového opatření je i úhrada faktury za první část projektové 
přípravy obecní kanalizace a ČOV. Vzhledem ke komplexnosti problematiky a obměně složení 
zastupitelstva navrhla starostka obce svolat k této věci pracovní jednání zastupitelstva obce.  
Navržený termín jednání je 21.11. před jednáním Rady obce.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu zpracování projektové 
dokumentace k odkanalizování obce. 12 hlasů PRO. 

 

Ad 5.15. Informace k řešení dopravní situace – křižovatka Podolí  

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem řešení dopravní situace křižovatky v Podolí 
v návaznosti na realizované a připravované projekty (stezka GW Jizera, kontejnerová stání, 
autobusová zastávka). Ing. Lukeš informoval o procesu zpracování studie a okomentoval 
zpracované řešení. Diskuze se vedla především k navrhovanému umístění přechodu 
pro chodce a pokračování dál podél silnice v návaznosti na projekt rekonstrukce silnice č. 292.   

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu studie k bezpečnostní 
situaci na křižovatce v Podolí a vyžádalo si vyjádření projektanta k umístění přechodu 
pro chodce a k návaznosti dále na Podolí. 12 hlasů PRO. 

 

6. Diskuse 



 
7. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 7. 11. 2022 

 
č.52/ZO/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce Rady obce a Zastupitelstva 

obce do konce roku 2022. 
č.53/ZO/2022: Zastupitelstvo schválilo jednací řád Zastupitelstva obce Benešov u Semil. 
č.54/ZO/2022: Zastupitelstvo obce projednalo návrh přenesení pravomoci schvalování 

rozpočtového opatření do 200 000,- mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu na 
radu obce, dále může rada obce schvalovat přijetí dotace a s tím spojené náklady.  

č.55/ZO/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje členy bytové komise: MUDr. Nováková 
Lenka, Jan Pospíšil, Ladislav Matura, Mgr. Müllerová Dana. 

č.56/ZO/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje členy komise pro kulturu a sport: Lukeš 
Roman, Bachman Tomáš, Hádek Ondřej, Kučerová Nikol, Holan Filip, Klikar Jan.  

č.57/ZO/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje členy komise životního prostředí: Pikorová 
Radmila, Pikora Jaroslav, Houha Jaroslav, Novák Jaroslav. 

č.58/ZO/2022: Zastupitelstvo schvaluje odměňování členů komisí a výborů, kteří nejsou 
členy ZO, na základě návrhů předložených předsedy komisí a výborů vždy za uplynulý 
kalendářní rok. 

č.59/ZO/2022: Zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz č. 1 provedení řádné 
inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31. 12. 2018 a složení jednotlivých 
inventarizačních komisí (HIK a DIK1, DIK2). 

č.60/ZO/2022: Zastupitelstvo schvaluje, aby se inventarizační komise řídili 
předloženými termíny pro provedení inventarizace. 

č.61/ZO/2022: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání 
hospodaření obce Benešov u Semil roku 2022. 

č.62/ZO/2022: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 dle předloženého návrhu. 

č.63/ZO/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Benešov 
u Semil a paní Martinou Janů. 

č.64/ZO/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci stavby technické infrastruktury 
zařazené do podmíněně přípustného využití stabilizované plochy smíšeného 
nezastavěného území – zeleň doprovodná (ZD) – stavbě el. přípojky k p.p.č. 115. 

č.65/ZO/2022: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu zpracování 
projektové dokumentace k odkanalizování obce. 

č.66/ZO/2022: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu studie 
k bezpečnostní situaci na křižovatce v Podolí a vyžádalo si vyjádření projektanta 
k umístění přechodu pro chodce a k návaznosti dále na Podolí. 

 

Jednání bylo ukončeno dne 7. 11. 2022 ve 21:00 hodin. 

Zapsal dne: 7. 11. 2022 Ing. Jiří Lukeš 

Ověřovatelé: 

 

………………………………………       ……………………………………… 

Mgr. Nikol Kučerová       Filip Holan  


