
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 27.2. 2023 v zasedací 

místnosti obecního úřadu od 19 hodin. 
 

Přítomni: Slavíková Veronika, Hádek Ondřej, Holan Filip, Houha Jaroslav, Mgr. Lampová Hana, 
Ing. Lukeš Jiří, Lukeš Roman, Novák Jaroslav, MUDr. Nováková Lenka, Mgr. Kučerová Nikol, 
Ing. Václavík Luděk. Plecháč Vladimír, Ing. Bís Ladislav, Bc. Matěchová Alena 
 
Omluven: Špiroch Václav 
 
Ad. 1. Zahájení 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem z celkového počtu 15 
zastupitelů bylo přítomno 14 osob. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. 
Schvalovací 
kvorum činí 8 hlasů. 
 
Ad. 2. Volba řídících orgánů obce 
Starostka navrhla: 
- za zapisovatele: Vladimíra Plecháče, 
- za ověřovatele:  Mgr. Kučerová Nikol, Houha Jaroslav 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 
 
Ad. 3. Způsob hlasování 
Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 
 
Ad. 4. Program jednání 
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 
 
Program 
1. Žádost SBD Semily – cesta Převráť 
2. Rozpočet obce pro rok 2023 
3. Zpráva o bezpečnostní situaci obce za rok 2022 (PČR) 
4. Dotace z rozpočtu obce pro spolky a příspěvkové organizace na rok 2023 
5. Podání žádosti o dotaci z programu POV Libereckého kraje – rekonstrukce zvonice 2. etapa 
6. Zpráva bytové komise – bytový pořadník č. 1/2023 
7. Zpráva o inventarizaci majetku za rok 2022 
8. Veřejnoprávní smlouvy s Městem Semily pro výkon agendy Městské policie, přestupků a 
rušení trvalého bydliště 
 
Zastupitelstvo schválilo program 14 hlasy. 
 
  



Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 
 
Ad.5.1 Žádost SBD Semily – cesta Převráť 
Starostka obce seznámila přítomné s informacemi k cestě na Převráťi, poté předala slovo zástupci 
obyvatelů na Převráti. Slovo si vzal pan Zahradník a poté pani Hubařová, kteří argumentovali 
požadavky obyvatel Převrátě. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vzniklou situaci, doporučuje majetkové projednání s majiteli 
cesty a zvážit finanční náklady.    
 
Ad.5.2 Rozpočet obce pro rok 2023 
Starostka obce předala slovo předsedovi finančního výboru panu Ing. Jiřímu Lukešovi, který 
po jednotlivých položkách představil přítomným zastupitelům a občanům rozpočet obce pro rok 
2023 spolu s plánovanými investicemi. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2023 14hlasy. 
 
Ad. 5.4 Zpráva o bezpečnostní situaci obce za rok 2022 (PČR) 
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o bezpečnostní situaci obce za rok 2022 (PČR). 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci obce za rok 2022 (PČR). 
 
Ad 5.5 Dotace z rozpočtu obce pro spolky a příspěvkové organizace na rok 2023 
Zastupitelstvo obce projednalo dotace z rozpočtu obce pro spolky a příspěvkové organizace na rok 
2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvy z rozpočtu obce pro spolky a příspěvkové 
organizace na rok 2023 14hlasy. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy č. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023, 
6/2023 na rok 2023 14 hlasy. 
 
Ad.5.6 Podání žádosti o dotaci z programu POV Libereckého kraje – rekonstrukce zvonice 2. etapa 
Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova Libereckého 
kraje – dotační titul komplexní úprava návsí a náměstí a dále projednalo podání žádosti o dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Obě 
dotace budou podporou pro realizaci projektu rekonstrukce zvonice. 
 
Zastupitelstvo Obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci Libereckého kraje, na odbor regionálního roz-
voje z výzvy pro rok 2023 programu 2.1 Program obnovy venkova, DT 2 – komplexní úprava návsí, ná-
městí na projekt „Úprava veřejného prostranství kolem zvonice“ ve výši 300 tis. Kč s tím, že obec v 
plné míře dofinancuje realizaci projektu do výše celkových nákladů. Předpokládané náklady realizace 
projektu jsou 618 588 Kč, zastupitelstvo obce v rozpočtu vyčlení částku 318 588 Kč pro dofinancování 
projektu. 
 
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce zvonice 
na zázemí pro kulturní činnost" z Programu MMR   117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova DT 
117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.  Projekt je s předpokládaným investičním ná-
kladem 1 773 420,00 Kč. 



Obec Benešov u Semil se zavazuje v případě poskytnutí dotace k dofinancování realizace projektu z 
vlastních zdrojů. 

 
Ad.5.7 Zpráva bytové komise – bytový pořadník č. 1/2023 
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu bytové komise, kterou přednesl předseda bytové komise 
pan Roman Lukeš a zároveň seznámil přítomné s bytovým pořadníkem č. 1/2023, 

Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 1/2023 14hlasy. 
 
Ad.5.8 Zpráva o inventarizaci majetku za rok 2022 
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o inventarizaci majetku za rok 2022. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku za rok 2022. 
 
Ad.5.9 Veřejnoprávní smlouvy s Městem Semily pro výkon agendy Městské policie, přestupků a 
rušení trvalého bydliště 
Zastupitelstvo obce projednalo veřejnoprávní smlouvy s Městem Semily pro výkon agendy Městské 
policie, přestupků a rušení trvalého bydliště. 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy s Městem Semily pro výkon agendy Městské 
policie, přestupků a rušení trvalého bydliště 14hlasy. 
 
Ad. 6. Diskuse 
V diskuzi vystoupil pan Ing. Ondřej Svoboda s podmětem na řešení projektu kanalizace u domů čp. 
7, 11, 81. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
Ad. 7. Usnesení zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 27. 2. 2023 

č. 1/ZO/2023 Zastupitelstvo obce bere na vědomí vzniklou situaci, doporučuje majetkové 
projednání s majiteli cesty a zvážit finanční náklady.    

č. 2/ZO/2023 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2023. 

č. 3/ZO/2023 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci obce za rok 2022 
(PČR). 

č. 4/ZO/2023 Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvy z rozpočtu obce pro spolky a 
příspěvkové organizace na rok 2023. 

č. 5/ZO/2023  Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy č. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 
4/2023, 5/2023, 6/2023 na rok 2023. 

č.6/ZO/2023 Zastupitelstvo Obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci Libereckého kraje, na odbor 
regionálního rozvoje z výzvy pro rok 2023 programu 2.1 Program obnovy venkova, DT 2 
– komplexní úprava návsí, náměstí na projekt „Úprava veřejného prostranství kolem 
zvonice“ ve výši 300 tis. Kč s tím, že obec v plné míře dofinancuje realizaci projektu do 
výše celkových nákladů. Předpokládané náklady realizace projektu jsou 618 588 Kč, za-
stupitelstvo obce v rozpočtu vyčlení částku 318 588 Kč pro dofinancování projektu. 



Č. 7/ZO/2023 Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Re-
konstrukce zvonice na zázemí pro kulturní činnost" z Programu MMR   117D8210 – Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných 
budov.  Projekt je s předpokládaným investičním nákladem 1 773 420,00 Kč. 
Obec Benešov u Semil se zavazuje v případě poskytnutí dotace k dofinancování reali-
zace projektu z vlastních zdrojů.  

č.8/ZO/2023 Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 1/2023. 

č.9/ZO/2023 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku za rok 2022. 

č.10/ZO/2023 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy s Městem Semily pro výkon 
agendy Městské policie, přestupků a rušení trvalého bydliště 

 
 
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 20:55 hodin. 
Zapsal dne 27. 2. 2023 Vladimír Plecháč 
Ověřovatelé: 
 
 
 
....................................       .................................... 
Houha Jaroslav         Mgr. Kučerová Nikol 
 
 
 
 
....................................       .................................... 
Starosta         místostarosta  


