
Zápis. č. 5 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 24.11.2016 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Dolenský Vladimír, Hubař Jan, Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Ing. 

Kovář Petr (od bodu č. 5.2), Ing. Lukeš Jiří ml.(od bodu č. 5.7), Menšík Zdeněk, 

Menšíková Michaela, Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana (do 

bodu č. 5.1), Špiroch Václav,  

Omluveni:  

 Ing. Lukeš Jiří st., Mgr. Müllerová Dana, Ing. Václavík Luděk 

 

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: Dolenský Vladimír, Klimeš Petr 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11  hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11  hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

 

1. Žádost o uvolnění z funkce zastupitele a slib nového člena 

2. Rozpočtové opatření č. 4/2016 

3. OZV 1/2016 

4. Žádost o souhlasné stanovisko – p. Pospíšil 

5. Bytový pořadník 

6. Odprodej pozemku Muchov 

7. Žádost o odprodej pozemku v Podmošně 

8. Žádost o snížení rychlosti v obci – p. Kučera 

9. Smlouva o spolupráci – dopravní obslužnost 

10. Zápis z kontroly Úřadu práce ČR 

11. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

12. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření MR 

13. Zápis z kontroly HZSLK – krizové řízení 

14. Oznámení o kontrolní akci 

15. Inventury 2016 

16. Dětský koutek v Podmošně 

17. Územní plán – vyjádření ke stanovisku pořizovatele 



18. Doporučení Kontrolního výboru k vyhodnocení VPS 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Žádost o uvolnění z funkce zastupitele a slib nového člena 

Starosta seznámil zastupitele s žádostí Ing. Šidlichovské o uvolnění z funkce zastupitele. Ing. 

Kovář Petr složil podpisem slib zastupitele obce. Tímto dnem zaniká mandát paní Šidlichovské 

a vzniká panu Kovářovi. Pana Kovář bude odměňován ode dne 24.11.2016, kdy je členem 

zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.2) Rozpočtové opatření č. 4/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 4/2016, které 

je přílohou č. 1 tohoto zápisu 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.3) OZV 1/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu. OZV je 

přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.4) Žádost o souhlasné stanovisko – p. Pospíšil 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost p Pospíšila o souhlasné stanovisko s výstavbou 

doprovodných staveb k rodinnému domu v katastru obce Benešov u Semil na parc.č. 1773/2 a 

1777/1. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Bytový pořadník 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 24 – listopad 2016 předložený bytovou 

komisí. Člen rady obce Klimeš Petr navrhl navýšení o dva body Ladislavu Maturovi v obecním 

zájmu. Bytový pořadník č. 24 – listopad 2016 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Odprodej pozemku Muchov 

Zastupitelstvo obce projednalo odprodej podílu 23/36 pozemku p.č. 381, který je v majetku 

obce Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

 

Ad. 5.7) Žádost o odprodej pozemku v Podmošně 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Řeháka o odprodej pozemku p.č. 408/2, který je 

v majetku obce Benešov u Semil. Rada obce doporučila zastupitelstvu neprodávat uvedený 

pozemek. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

 

Ad. 5.8) Žádost o snížení rychlosti v obci – p. Kučera 

Zastupitelstvo obce projednalo dotaz na zastupitelstvo obce od manželů Kučerových o 

odklonění vozidel pouze projíždějících obcí po silnici č. III/2893 a snížení rychlosti v obci na 



40 km/h. Zastupitelstvo obce hlasovalo o ponechání rychlostního limitu mimo vyčleněných 

lokalit v obci na současné hodnotě 50 km/h. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5.9) Smlouva o spolupráci – dopravní obslužnost 

Zastupitelstvo obce projednalo  Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 

Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019 č. OLP/3957/2016. Částka zaplacená 

obcí je 78 120,- Kč na rok. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.10) Zápis z kontroly Úřadu práce ČR 

Zastupitelstvo obce projednalo výsledek veřejnosprávních kontrol, které byly zaměřeny na 

dodržování podmínek dohod č. SMA-VN-18/2015, SMA-VN-37/2014, LSM-V-10/2013 a 

LSM-V-9-2013. Provedené kontroly bez závad. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.11) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 

1.1.2016 do 31.8.2016. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.12) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření MR 

Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 

obcí Mikroregion Pojizeří za období od 1.1.2016 do 31.8.2016. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.13) Zápis z kontroly HZSLK – krizové řízení 

Zastupitelstvo obce projednalo Protokol o kontrole obce Benešov u Semil provedené 

Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje v součinnosti s ORP Semily podle § 33 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.14) Oznámení o kontrolní akci 

Zastupitelstvo obce projednalo Oznámení o kontrolní akci Krajského úřadu Libereckého kraje 

u Obecního úřadu Benešov u Semil dne 28.11.2016 na výkon přenesené působnosti v oblasti 

místních poplatků. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.15) Inventury 2016 

Zastupitelstvo se seznámilo s „Příkazem č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a 

závazků obce ke dni 31.12.2016“ a se složením hlavní a dílčích inventarizačních komisí. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

Ad. 5.16) Dětský koutek v Podmošně 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost zastupitelů KČT o vytvoření dětského koutku 

v Podmošně. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy 

 



Ad. 5.17) Územní plán – vyjádření ke stanovisku pořizovatele 

Zastupitelstvo obce projednalo Předložení stanovisek pořizovatele k návrhům na změnu 

Územního plánu Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy (zdržel se Nesvadba Radek) 

 

Ad. 5.18) Doporučení Kontrolního výboru k vyhodnocení VPS 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s doporučením Kontrolního výboru k vyhodnocení 

veřejnoprávních smluv ohledně dokladace účelnosti. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

Ad. 6. Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 24.11.2016 

 

č. 45/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí uvolnění Ing. Šidlichovské z funkce 

zastupitele obce a složení slibu zastupitele obce Ing. Kováře. 

č. 46/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 dle návrhu. 

č. 47/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním 

klidu 

č. 48/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje souhlasné stanovisko s výstavbou doprovodných 

staveb k rodinnému domu v katastru obce Benešov u Semil na parc.č. 1773/2 a 

1777/1 dle návrhu. 

č. 49/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 24 – listopad 2016 oproti 

návrhu bytové komise s navýšením dvou bodů v obecním zájmu pro Ladislava 

Maturu. 

č. 50/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej podílu 23/36 pozemku p.č. 381 dle 

schváleného vyhlášeného záměru a pověřuje starostu podepsáním kupní 

smlouvy. 

č. 51/ZO/2016: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s odprodejem pozemku p.č. 408/2. 

č. 52/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání rychlostního limitu v obci na silnici 

III/2893 na současné hodnotě 50 km/h a pověřuje starostu odpovědí manželům 

Kučerovým. 

č. 53/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí  Smlouvu o spolupráci při zajištění 

dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019 č. 

OLP/3957/2016. 

č. 54/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek veřejnosprávních kontrol, které 

byly zaměřeny na dodržování podmínek dohod č. SMA-VN-18/2015, SMA-VN-

37/2014, LSM-V-10/2013 a LSM-V-9-2013. 

č. 55/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce za období od 1.1.2016 do 31.8.2016. 

č. 56/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří za období od 1.1.2016 do 

31.8.2016. 

č. 57/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o kontrole obce Benešov u Semil 

provedené Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje v součinnosti 

s ORP Semily podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon). 

č. 58/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o kontrolní akci Krajského 

úřadu Libereckého kraje u Obecního úřadu Benešov u Semil dne 28.11.2016 na 

výkon přenesené působnosti v oblasti místních poplatků. 

č. 59/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Příkaz č. 1 k provedení řádné 

inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31.12.2016“ a složení HIK a DIK. 



č. 60/ZO/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudovat dětský koutek v Podmošně a 

pověřuje starostu s místostarostou dalším jednáním při hledání vhodné lokality. 

č. 61/ZO/2016: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil po projednání rozhoduje na základě      

                         obdrženého stanoviska pořizovatele k jednotlivým návrhům na pořízení změny   

                         Územního plánu Benešov u Semil následovně: 

nesouhlasí se zařazením návrhu č. 1 části A navrhovatele Ing. Jan Rampa, 

nesouhlasí se zařazením návrhu č. 1 části B navrhovatele Ing. Jan Rampa, 

souhlasí se zařazením návrhu č. 2 navrhovatele Libuše Králová v rozsahu 

pozemků p. č. 769 a 770 v k. ú. Benešov u Semil, 

souhlasí se zařazením návrhu č. 3 navrhovatele Radek Nesvadba s podmínkou, 

že vypuštěná plocha bydlení (BV) bude zařazena do plochy smíšené 

nezastavěného území – zeleň doprovodná (ZD), 

souhlasí se zařazením návrhu č. 4 navrhovatele Radek Nesvadba, 

souhlasí se zařazením návrhu č. 5 navrhovatele Jan Brádler, 

nesouhlasí se zařazením návrhu č. 6 části A navrhovatele Jan Pospíšil, 

souhlasí se zařazením návrhu č. 6 části B navrhovatele Jan Pospíšil v rozsahu 

pozemkových p. č. 1777/1 a 1777/2 v k. ú. Benešov u Semil, 

souhlasí se zařazením návrhu č. 7 navrhovatele Ivana Kopalová Kovářová ve 

smyslu zařazení pozemkových p. č. 656/2, 656/1, 745, 2591 a 744/2, 714/2 a 

stavebních p. č. 24, 25, 27 a 28 v katastrálním území Benešov u Semil do 

plochy smíšené obytné – plocha smíšená obytná se zemědělskou výrobou (BA) 

a úpravy podmínek využití této plochy ve smyslu stanoviska pořizovatele, 

nesouhlasí se zařazením návrhu č. 8 navrhovatele Luboš Prantner, 

nesouhlasí se zařazením návrhu č. 9 navrhovatelů Josef Hloušek a Marta 

Hudská, 

nesouhlasí se zařazením návrhu č. 10 navrhovatele Jana Jínová 

do změny č. 1 Územního plánu Benešov u Semil. 

a  

stanovuje  

termín pro shromažďování návrhů na další změnu Územního plánu Benešov u 

Semil do 30.09.2017 a dále každé 4 roky od tohoto termínu a jejich následné 

předložení pořizovateli k posouzení dle stavebního zákona 

č. 62/ZO/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí doporučení Kontrolního výboru   

                         k vyhodnocení veřejnoprávních smluv ohledně dokladace účelnosti. 

 

Ad. 7. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 24.11.2016 ve 21:05 hodin. 

Zapsal dne  30.11.2016 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Dolenský Vladimír 

 

   Klimeš Petr 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 4/2016. 

2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu 

3. Bytový pořadník č. 24 – listopad 2016. 


