
Zápis. č. 4 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 15.9.2016 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Hubař Jan, Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. 

Lukeš Jiří st., Menšík Zdeněk, Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Nesvadba 

Radek, Plecháč Vladimír (od bodu č. 5.8), Ing. Šidlichovská Ivana, Ing. Václavík 

Luděk 

Omluveni:  

 Špiroch Václav 

Nepřítomni:  

Dolenský  Vladimír 

 

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 12 přítomných zastupitelů je 

Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Mgr. Müllerová Dana, Ing. Šidlichovská Ivana 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12  hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12  hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

 

1. Rozpočtové opatření č.3 

2. Bytový pořadník 

3. Záměr prodeje (podíl obce) pozemek na Muchově (Makovička) 

4. Prodej pozemku Böhmová a Lívar 

5. Smlouva o bezúplatném převodu se Státním pozemkovým úřadem (Muchov) 

6. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a ČEZ (Mifka) 

7. Zahájení kontroly hospodaření u obce Benešov u Semil 

8. Žádost spolku Sv. Petr o souhlas s uložením kabelu k trafostanici v Podmošně 

9. Diskuze 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

 

 

 

 



 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Rozpočtové opatření č.3 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 3/2016, 

které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.2) Bytový pořadník 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 23 – září 2016 předložený bytovou komisí. 

Nikdo ze zastupitelů nenavrhl navýšení bodů některému z uchazečů za sociální situaci. 

Bytový pořadník č. 23 – září 2016 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.3) Záměr prodeje (podíl obce) pozemek na Muchově (Makovička) 

Zastupitelstvo obce projednalo vyhlášení záměru odprodeje podílu 23/36 pozemku p.č. 381, 

který je v majetku obce Benešov u Semil. Záměr prodeje je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.4) Prodej pozemku Böhmová a Lívar 

Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemků p.č. 2545/2, 1598/4, 324/2, 1598/7, 2545/1 

v kat. území Benešov u Semil v majetku obce Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Smlouva o bezúplatném převodu se Státním pozemkovým úřadem (Muchov) 

Zastupitelstvo obce projednalo výzvu Státního pozemkového úřadu k návrhu smlouvy o 

bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 46/16 týkající se  pozemků pod 

komunikacemi p.č. 2504/1 a 2571 v katastrálním území Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a ČEZ (Mifka) 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014562/VB/002 mezi obcí 

Benešov u Semil a ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p.č. 2503/1. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy.. 

 

 

Ad. 5.7) Zahájení kontroly hospodaření u obce Benešov u Semil 

Starosta obce informoval Zastupitelstvo obce, že dne 26.9.2016 v 09:00 hodin bude v sídle 

obecního úřadu zahájena realizace výkonu přezkoumání hospodaření obce, a to dílčím 

přezkoumáním. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 5.8) Žádost spolku Sv. Petr o souhlas s uložením kabelu k trafostanici v Podmošně 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost spolku Svatý Petr o souhlasné vyjádření se záměrem 

stavby „Rybí přechod společně s gravitační vírovou vodní elektrárnou s možností průchodu 

ryb na řece Jizeře, ř.km 109,700“ a to jako vlastníka pozemků p.č. 318/4 a 2582/9, které 

budou dotčeny vedením podzemního kabelu nutného k vyvedení výkonu z vírové vodní 

elektrárny. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy (zdržel se Ing. Václavík Luděk). 



Ad. 5.9) Diskuze 

Starosta obce informoval zastupitele: 

- aktuální situaci v obci a na obecním úřadě 

- o novele zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ohledně výkladu rušení nočního klidu a 

udělování vyjímek 

- o průběhu rekonstrukce vodojemů 

- o průběhu realizace zpomalovacích prahů v Podolí 

- o průběhu žádosti o dotaci na kompostéry 

Zájemci s řad zastupitelů navštívili zrekonstruované sociální zařízení ZŠ. 

 

 

Ad. 6. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 15.9.2016 

 

č. 37/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 dle návrhu. 

č. 38/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 23 – září 2016 dle návrhu. 

č. 39/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje podílu 23/36 pozemku p.č. 

381. 

č. 40/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 2545/2, 1598/4, 324/2, 

1598/7 paní Böhmové a 2545/1 panu Lívarovi dle schváleného vyhlášeného 

záměru a pověřuje starostu podepsáním kupních smluv 

č. 41/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy Státního pozemkového úřadu o 

bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 46/16 týkající se  pozemků 

pod komunikacemi p.č. 2504/1 a 2571 v katastrálním území Benešov u Semil a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

č. 42/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-

4014562/VB/002 mezi obcí Benešov u Semil a ČEZ Distribuce a.s. na 

pozemku p.č. 2503/1 dle návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem. 

č. 43/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že dne 26.9.2016 v 09:00 hodin bude 

v sídle obecního úřadu zahájena realizace výkonu přezkoumání hospodaření 

obce, a to dílčím přezkoumáním. 

č. 44/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje souhlasné stanovisko se záměrem stavby „Rybí 

přechod společně s gravitační vírovou vodní elektrárnou s možností průchodu 

ryb na řece Jizeře, ř.km 109,700“ a to jako vlastníka pozemků p.č. 318/4 a 

2582/9, které budou dotčeny vedením podzemního kabelu nutného 

k vyvedení výkonu z vírové vodní elektrárny. 

 

Ad. 7. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 15.9.2016 ve 20:48 hodin. 

Zapsal dne  16.6.2016 Radek Nesvadba 

Ověřil:  Mgr. Müllerová Dana 

 

  Ing. Šidlichovská Ivana 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 3/2016. 

2. Bytový pořadník č. 23 – září 2016. 

3. Záměr odprodeje podílu 23/36 pozemku p.č. 381. 


