
Zápis č.5 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

ze dne 10. 9. 2009 
 

Přítomni: Ing. Bachtíková Jitka, Hubař Jan, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří st., Mgr. Morávková 
Anna, Mgr. Müllerová Dana,  Špiroch Václav, Ing. Hylmar Jan, Ing. Kovář Petr, Plecháč Vladimír, 
ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk,  
 
Omluveni:   Mgr. Sedláčková  Šárka, Klimeš Petr, Kučera Miroslav, 
 
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  12 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

 
Ad.2:  Volba orgánů schůze 
Starosta navrhl za zapisovatele  :  Mgr. Anna Morávková, za ověřovatele: Mgr. Müllerová Dana, 
Ing. Kovář Petr, 

Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy  
 

Ad.3:  Způsob hlasování:  
Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy  
 
Ad.4:  Návrh programu jednání 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Rozpočtové změny   
3. Zřizovací listina ZŠ 
4. Územní plán Benešov u Semil 
5. Nájemné na roky 2010 – 2012 
6. Odprodej pozemku 
7. Darovací listina 
8. OZV 2/2009  
9.  Různé, diskuse 

Zastupitelstvo schvaluje 12 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.  

Zastupitelstvo bere zprávy na vědomí  
 



Ad.5.2.: Rozpočtové změny č.3  (Ing. Jitka Bachtíková, předsedkyně FV). 
Na základě obdržených dotací FV navrhuje začlenit do rozpočtu rozpočtovou změnu č.3, viz. 
Příloha zápisu. 

Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy  
 
Ad.5.3.: Zřizovací listina ZŠ. 
Po projednání zastupitelstvo schvaluje.Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Benešov u 
Semil, se sídlem Benešov u Semil 193, IČ 75016931, jako příspěvkové organizace.  

Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy  
 
Ad.5.4.: Územní plán Benešov u Semil. 
Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem zpracování návrhu nového Územního plánu obce. 
Připomínky k plánu byly předány Odboru ÚP MěÚ v Semilech. 
Obecní zastupitelstvo požaduje na zpracovateli, aby do nového ÚP byly zapracovány všechny 
lokality vhodné pro výstavbu RD či smíšenou výstavbu tak, jak jsou zpracovány v ÚP 
doposud platném. 

Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy  
 
Ad.5.5.: Nájemné na roky 2010 – 2012. 
Zastupitelstvo schvaluje výši nájemného, platného od 1.1.2010 takto: 

Kategorie I. a II.  29,55 Kč/1 m2, 
Kategorie III. a IV.  26,60 Kč/1 m2. 

Zastupitelstvo schvaluje pro 11 hlasy, 1 hlas se zdržel. 
 
Ad.5.6.: Odprodej pozemku. 
Zastupitelstvo projednalo návrh zveřejnění záměru prodeje části pozemku z parcely 871/1. 

Počtem hlasů 2 hlasy pro, 5 hlasů proti, 5 hlasů se zdrželo záměr nebyl schválen. 
 
Ad.5.7.: Darovací listina. 
Zastupitelstvo projednalo Darovací smlouvu OLP/1734/2009 + návrh na vklad, uzavřenými mezi 
Libereckým krajem, jako dárcem a Obcí Benešov u Semil jako obdarovaným a tuto smlouvu 
schvaluje. Předmětem daru jsou pozemky p.p.č. 25/32, 2582/19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 
32, 33 a 34, nacházející se v kat.ú. Benešov u Semil na LV č.290 u Kú, pracoviště Semily. 

Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy  
 
Ad.5.8.: OZV 2/2009  
Po projednání návrhu zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2009 o stanovení 
podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí. Současně zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 
OZV 3/2007 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 

Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy  
 
Ad.5.9.: Různé, diskuse. 
- Vybavení zahrady MŠ: Na základě výzvy se přihlásili 4 dodavatelské firmy. K dalšímu řešení 
byla stanovena výběrová komise, zprávu předloží na příštím jednání rady. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
-  Starosta odpověděl na dotaz k opravě veřejného osvětlení v Podolí, zastupitelstvo bere na 

vědomí. 
- Ing. Lukeš J. ml. informoval o studii cyklostezky, vedoucí podél řeky Jizery. Související   

připomínky bude třeba uplatnit v ÚP. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 



 
Ad.6.: Usnesení. 
 
č.42/2009:  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí. 
č.43/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Rozpočtovou změnu č.3. 
č.44/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Zřizovací listinu Základní školy a 

Mateřské školy Benešov u Semil, se sídlem Benešov u Semil 193, IČ 75016931, jako 
příspěvkové organizace 

č.45/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí stav zpracování návrhu nového 
Územního plánu obce a současně požaduje na zpracovateli, aby do nového ÚP byly 
zapracovány všechny lokality vhodné pro výstavbu RD či smíšenou výstavbu tak, jak 
jsou zpracovány v ÚP doposud platném. 

č.46 /2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje výši nájemného, platného od 1.1.2010 
takto: Kategorie I. a II. 29,55 Kč/1 m2, Kategorie III. a IV. 26,60 Kč/1 m2. 

č.47/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil neschvaluje návrh zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku z parcely 871/1 

č.48/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Darovací smlouvu OLP/1734/2009 + 
návrh na vklad, uzavřenými mezi Libereckým krajem, jako dárcem a Obcí Benešov u 
Semil jako obdarovaným. Předmětem daru jsou pozemky p.p.č. 25/32, 2582/19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33 a 34, nacházející se v kat.ú. Benešov u Semil na LV 
č.290 u Kú, pracoviště Semily 

č.49/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2009 o 
stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí. Současně zrušuje obecně 
závaznou vyhlášku č. OZV 3/2007 o zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku. 

č.50/2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávu o postupu při Vybavení 
zahrady MŠ. 

č.51 /2009: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí informaci o studii cyklostezky, 
vedoucí podél řeky Jizery 

 
Ad.7.: Závěr 

Jednání skončeno ve 20.35 hodin 
 
Zapsal dne 14.9.2009  Ing. Jiří Lukeš. 
 
Ověřil: 
 
 
 
                  Lukeš Jiří Ing.                                                         Lampa Dalibor                    
                  místostarosta                                                                   starosta 

 


