
Zápis. č. 4 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 21.9.2017 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Hubař Jan, Ing. Kovář Petr, Kučera Miroslav (zastupitelem obce od 

bodu č. 5.1), Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Menšíková 

Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír, Špiroch Václav, 

Ing. Václavík Luděk 

Omluveni: 

 Dolenský Vladimír, Klimeš Petr  

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Volba řídících orgánů 

3. Způsob hlasování 

4. Návrh programu jednání 

5. Projednání jednotlivých bodů 

6. Diskuze  

7. Usnesení 

8. 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: Ing. Bís Ladislav, Hubař Jan 

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. Slib zastupitele 

2. Rozpočtové opatření č. 3 

3. Schválení směny pozemků 

4. Prodej pozemků – pověření starosty sepsat smlouvu 

5. Bytový pořadník a tabulka září 2017 

6. Územní plán 

7. Návrh na prohlášení ZŠ kulturní památkou 

8. Dohoda o vytvoření společných školských obvodů ZŠ 

9. KPÚ hranice s Rybnicemi – souhlas se změnou hranice a dohoda s obcí Háje    

10. Volba předsedy finančního výboru 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Slib zastupitele 



Miroslav Kučera složil podpisem slib zastupitele obce. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.2) Rozpočtové opatření č. 3 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 3/2017, 

které je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy (proti Plecháč Vladimír). 

 

Ad. 5.3) Schválení směny pozemků 

Zastupitelstvo obce projednalo směnu obecního majetku a to části pozemku p.č. 2552, který je 

v majetku obce Benešov u Semil a pozemku p.č.2140/3, který je v majetku Blanky 

Soukupové a Michaela Hanuse a v současné době je využíván jako asfaltová obecní 

komunikace. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.4) Prodej pozemků – pověření starosty sepsat smlouvu 

Zastupitelstvo obce projednalo prodej části pozemku p.č. 143/5 v kat. území Benešov u Semil 

v majetku obce Benešov u Semil. Starosta obce připraví kupní smlouvu po obdržení 

znaleckého posudku ke schválení radě obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Bytový pořadník a tabulka září 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 28 – září 2017 předložený bytovou komisí. 

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

Bytový pořadník č. 28 – září 2017 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Územní plán 

Starosta obce informoval zastupitele o průběhu změny územního plánu č. 1, kde byli osloveni 

tři zpracovatelé. Rada vyhodnotí doručené nabídky, které zkonzultuje s MěÚ Semily. Dále 

probíhá do 30.9.2017 shromažďování žádostí na změnu územního plánu č. 2. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 5.7) Návrh na prohlášení ZŠ kulturní památkou 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na prohlášení budovy čp. 193 -  ZŠ a MŠ Benešov u 

Semil za kulturní památku. 

Zastupitelstvo obce návrh neschvaluje  

 pro 0, 

 zdržel se 5 – Hubař Jan, Ing. Lukeš Jiří ml., Mgr. Müllerová Dana, Špiroch Václav, Kučera 

Miroslav 

proti 8 – Ing. Václavík Luděk, Menšík Zdeněk, Menšíková Michaela, Plecháč Vladimír, Ing. 

Bís Ladislav, Nesvadba Radek, Lampa Dalibor, Ing. Kovář Petr) 

 

Ad. 5.8) Dohoda o vytvoření společných školských obvodů ZŠ 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Dohody o vytvoření společných školských obvodů 

základních škol mezi obcí Benešov u Semil a městem Semily 

Zastupitelstvo obce dohodu schvaluje 13 hlasy. 

 



Ad. 5.9) KPÚ hranice s Rybnicemi – souhlas se změnou hranice a dohoda s obcí Háje 

Zastupitelstvo obce projednalo změnu obecní hranice mezi k.ú. Rybnice a k.ú. Benešov u 

Semil, kdy důvodem změny části obecní hranice je skutečnost, že stávající obecní hranice 

vede středem vodoteče Honkův potok. Z tohoto důvodu vstoupila do komplexních 

pozemkových úprav Rybnice i část k.ú. Benešov u Semil o výměře 2982 m2. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.10) Volba předsedy finančního výboru 

Starosta obce po dohodě finančního výboru navrhl na předsedu jednoho z jeho členů a to 

Hubaře Jana. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy (zdržel se – Hubař Jan). 

 

Ad. 6. Diskuze 

1. Starosta obce informoval zastupitele o vývoji aktiv obce k 31.8.2017. 

2. Místostarosta informoval zastupitele o zkrácení dosahu měření radaru ve směru od 

Semil. 

3. Ing. Kovář Petr informoval o možnosti vybudování stanovišť pro kontejnery na 

tříděný odpad 

4. Ing. Lukeš Jiří ml. vznesl dotaz na kontejnery na tříděný odpad a jejich umístění na 

návsi. Starosta informoval, že je nutno zjistit podmínky stavebního úřadu na možnosti 

vybudování stanoviště, nyní pouze odstaveny ze soukromého pozemku na obecní. 

5. Hubař Jan vznesl dotaz ohledně kompostérů. Starosta informoval, že první žádost                  

o dotaci byla zamítnuta z důvodu malého počtu nádob, je podána druhá rozšířená                   

o Košťálov. O dotaci žádají společně Benešov u Semil,  Slaná, Háje nad Jizerou            

a Bystrá nad Jizerou. 

 

Ad. 7. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 21.9.2017 

 

č. 41/ZO/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu zastupitele obce Kučery   

                         Miroslava. Nově zvolenému zastupiteli náleží odměna  od 21.9.2017 ve výši 

383 Kč  měsíčně.. 

č. 42/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 dle návrhu. 

č. 43/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu obecního majetku a to části pozemku   

                         p.p.č. 2552, který je v majetku obce Benešov u Semil a pozemku p.p.č.2140/3, 

č. 44/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 143/5  v kat.   

                            území Benešov u Semil v majetku obce Benešov u Semil, a pověřuje starostu   

                            obce přípravou kupní smlouvy dle podmínek v záměru prodeje a jejím     

                         podpisem. 

č. 45/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 28 – září 2017 

č. 46/ZO/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí průběh změn územního plánu č. 1 a č. 2. 

č. 47/ZO/2017: Zastupitelstvo obce neschvaluje prohlášení budovy čp. 193 – ZŠ a MŠ 

                         Benešov u Semil za kulturní památku. 

č. 48/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vytvoření společných školských   

                         obvodů základních škol mezi obcí Benešov u Semil a městem Semily dle   

                         návrhu. 

č. 49/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu obecní hranice mezi obcí Háje nad  

                         Jizerou a  Benešov u Semil a  pověřuje starostu k podpisu Dohody o změně   

                          hranice. 

č. 50/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje předsedou finančního výboru Hubaře Jana. 

                          Nově zvolenému předsedovi FÚ  náleží měsíční odměna  od 21.9.2017 ve     

                         výši  1 116 Kč  měsíčně. 

 



 

  

 

Ad. 8. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 21.9.2017 ve 21:20 hodin. 

Zapsal dne  27.9.2017 Radek Nesvadba 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

 

Přílohy: 

1.  Rozpočtové opatření č. 3/2017 

2. Bytový pořadník č. 28 – září 2017 


