
   
Zápis č.2 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 
ze dne 16.4. 2009    

 
Přítomni: Ing. Bachtíková Jitka, Hubař Jan,  Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Lampa 
Dalibor, Ing. Lukeš Jiří st., Ing. Lukeš Jiří ml, Menšík Zdeněk, Mgr. Morávková Anna,                     
Mgr. Müllerová Dana, Plecháč Vladimír, Kučera Miroslav, Mgr. Strmisková  Šárka. 
 
Omluveni: Špiroch Václav 
 
Program:  
1. Zahájení 
2. Volba  řídících orgánů  
3. Způsob hlasování 
4. Návrh programu   
5. Projednání jednotlivých bodů 
6. Usnesení 
7. Závěr 
 
Ad.1:  Zahájení: starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem  14 přítomných     
           zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 
Ad.2:  Volba orgánů schůze: starosta navrhl  
            za zapisovatele  :  Mgr. Anna Morávková, 
            za ověřovatele   :  Ing. Bachtíková Jitka, Mgr. Müllerová Dana, 
Zatupitelstvo schvaluje 14 hlasy  

 
Ad.3:  Způsob hlasování: starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu 
zvlášť.      
Zatupitelstvo schvaluje 14 hlasy  
 
Ad.4:  Návrh programu jednání 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Prodej pozemku  Strmisková 
3. Odkup pozemků od Hybler Invest 
4. Převod pozemků Obcí Benešov u Semil a paní Jiřinou Hlavatou  
5. Rozpočtový výhled 
6. OZV 1/2009 o odpadech 
7. Rozpočtové změny  ( zápise rady z 31.3.) 
8. Zpráva o bezpečnostní situaci 
9. Nájemní smlouva na oxidační příkop 

10. Mimořádní zastupitelstvo 14.5.2009 – Územní plán 
11. Diskuze 

Zatupitelstvo schvaluje 14 hlasy  
 
Ad.5.: Projednání jednotlivých bodů 
 
Ad.5.1.:  Zprávy předsedů výborů a komisí: 
Zprávu o činnosti přednesli předsedové kontrolního výboru,  finančního výboru,  komise pro 
kulturu a sport, životního prostředí  a bytové.  Zastupitelstvo konstatuje, že komise pracují aktivně a 
konkrétní výstupy jejich jednání budou radou a zastupitelstvem dále využity. Vyžádané podklady 
Kontrolním výborem budou předloženy do 28.4. 



Zastupitelstvo bere zprávy na vědomí  
 
Ad.5.2.: Prodej pozemku  Strmisková 
Protože se žádný další zájemce o koupi pozemku p.p.č. 409/10 o výměře 192 m2 v k.ú. Benešov 
nepřihlásil, kupujícím se stává pí. Strmisková, za podmínek dle zveřejněného záměru. 
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 14 hlasy 
 
Ad.5.3.: Odkup pozemků od Hybler Invest. 
Z důvody žádosti pí. Jiřiny Hlavaté o výměnu pozemku p.p.č. 2501/7 o výměře 187 m2, jehož je 
majitelkou  za část pozemku p.p.č. 2493/2, který je v majetku obce  
Zastupitelstvo  schvaluje záměr směny pozemků 14 hlasy. 
 
Ad.5.4.: V této souvislosti zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemků p.p.č. 2501/6 o výměře 
36 m2,  p.p.č. 411/6 o výměře 10 m2 a p.p.č. 2501/8 o výměře 75 m2 zapsaných na LV 523 
v k.ú. Benešov u Semil od firmy HYBLER INVEST, a to za odhadní cenu a náklady spojené 
s převodem. Schvaluje 14 hlasy. 

Ad.5.5.: Rozpočtový výhled. 
Zastupitelstvo projednalo Rozpočtový výhled obce na období let 2009 – 2013. 
Zastupitelstvo  schvaluje 14 hlasy 

Ad.5.6.: OZV 1/2009 o odpadech. 
Na základě snížení sazby DPH za svoz odpadu a vydání nového ceníku je vydávána OZV č.1/2009 
O poplatku za komunální odpad. 
Zastupitelstvo po projednání schvaluje 12 hlasy pro, 2 proti. 
 
Ad.5.7.: Rozpočtové změny č.1. 
Po projednání návrhů zastupitelstvo schvaluje následující rozpočtové změny: 

- osvětlení v MŠ, ve výši 70 tis.Kč, 
- oprava fasády hasičny ve výši 140 tis.Kč, 
- navýšení odměn zastupitelů dle usnesení ze dne 19.2., ve výši 45 tis. Kč, 
- navýšení rozpočtu nákladů na Sjezd rodáků o 20 tis. Kč. 

Tyto částky přesunout z položky 6409-5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené. Částka celkem 275 
tis. Kč. 
Zastupitelstvo Rozpočtové změny č.1 schvaluje, pro 14 hlasy. 

Ad.5.8.: Zpráva o bezpečnostní situaci. 
Starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v katastru obce za 
rok 2008. 
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí. 

Ad.5.9.: Nájemní smlouva na oxidační příkop. 
Zastupitelstvo projednalo návrh Nájemní smlouvy mezi Obcí Benešov u Semil a firmou HYBLER 
INVEST o pronájmu oxidačního příkopu, který je postaven na pozemku p.p.č. 442 v k.ú. Benešov u 
Semil a slouží ke zneškodňování odpadních vod. Připomínky zastupitelů i občanů budou do tohoto 
návrhu zapracovány. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad.5.10.: Mimořádní zastupitelstvo 14.5.2009 – Územní plán. 
Zastupitelstvo rozhodlo o termínu konání svého mimořádného jednání, a to na 14.5.2009, s bodem 
programu jednání - Územní plán. 
Zastupitelstvo  schvaluje schvaluje 14 hlasy. 
 



Ad.6.: Usnesení. 
 
č.18/2009:   Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje prodej  pozemku p.p.č. 409/10 o 

výměře 192 m2 v k.ú. Benešov u Semil pí. Strmiskové, za podmínek dle zveřejněného 
záměru. 

č.19/2009:   Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje záměr směny pozemku p.p.č. 2501/7 o 
výměře 187 m2, jehož je majitelkou  pí. Jiřina Hlavatá za část pozemku p.p.č. 2493/2, 
který je v majetku obce. 

č.20 /2009:   Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje odkup pozemků p.p.č. 2501/6 o 
výměře 36 m2,  p.p.č. 411/6 o výměře 10 m2 a p.p.č. 2501/8 o výměře 75 m2 
zapsaných na LV 523 v k.ú. Benešov u Semil od firmy HYBLER INVEST, a to za 
odhadní cenu a náklady spojené s převodem. 

 č.21/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje Rozpočtový výhled obce na období let 
2009 – 2013.  

č.22/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje OZV č.1/2009 O poplatku za 
komunální odpad. 

č.23 /2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje Rozpočtové změny č.1: 
- osvětlení v MŠ, ve výši 70 tis.Kč, 
- oprava fasády hasičny ve výši 140 tis.Kč, 
- navýšení odměn zastupitelů dle usnesení ze dne 19.2., ve výši 45 tis. Kč, 
- navýšení rozpočtu nákladů na Sjezd rodáků o 20 tis. Kč. 

č.24/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil  schvaluje termín konání svého mimořádného 
jednání, a to 14.5.2009.  

č.25/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí Zprávu Policie ČR o bezpečnostní 
situaci v katastru obce za rok 2008. 

č.26 /2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh Nájemní smlouvy mezi 
Obcí Benešov u Semil a firmou HYBLER INVEST o pronájmu oxidačního příkopu.  

 

Ad.7.: Závěr 
 
Jednání skončeno ve 21 hodin 
Zapsal dne 17..4.2009  Ing. Jiří Lukeš. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 

 


