
Zápis. č. 5 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 16.11.2017 

 

Přítomni:  

Dolenský Vladimír, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Kučera Miroslav, Lampa Dalibor, Ing. 

Lukeš Jiří ml. (od bodu č. 5.4), Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Nesvadba Radek, 

Špiroch Václav, Ing. Václavík Luděk 

Omluveni: 

  Ing. Bís Ladislav, Hubař Jan, Menšík Zdeněk, Plecháč Vladimír 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Volba řídících orgánů 

3. Způsob hlasování 

4. Návrh programu jednání 

5. Projednání jednotlivých bodů 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 10 přítomných zastupitelů je 

Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10  hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10  hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

 

1. Bytový pořadník 

2. Rozpočtové opatření č. 4 

3. OZV Školské obvody 

4. OZV Odpady 

5. Inventury 2017 

6. Odměňování zastupitelů 2018 

7. Smlouva Věcné břemeno ČEZ 

8. Smlouva Věcné břemeno GasNet 

9. Vlastní podíl k CAS 

10. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Obce 

11. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření MR 

12. Změny č. 1 a č. 2 Územní plán 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Bytový pořadník 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 29 – listopad 2017 předložený bytovou komisí. 

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

pořadník č. 29 – listopad 2017 je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.2) Rozpočtové opatření č. 4 



Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 4/2017, které je 

přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.3) OZV Školské obvody 

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví části školských 

obvodů základních škol. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 10 hlasy. 

 

Ad. 5.4) OZV Odpady 

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o poplatku za komunální odpad. 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.5) Inventury 2017 

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

ke dni 31.12.2017“ a se složením hlavní a dílčích inventarizačních komisí. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.6) Odměňování zastupitelů 2018 

Zastupitelstvo obce projednalo odměny pro neuvolněné funkcionáře dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

První hlasování o zachování poměru z maximální částky pro místostarostu 50% a ostatní zastupitele 

75%.  

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

Druhé hlasování o skutečné výši odměny: 

Místostarosta ve výši 12408,- Kč 

Člen rady ve výši 4136,-Kč 

Předseda výboru a komise ve výši 2068,- Kč 

Člen výboru a komise ve výši 1724,- Kč 

Člen zastupitelstva ve výši 1034,- Kč 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Třetí hlasování o poskytování souhrnné odměny neuvolněným funkcionářům. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.7) Smlouva Věcné břemeno ČEZ  

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

4014253/VB/05 mezi obci Benešov u Semil a firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy  

 

Ad. 5.8) Smlouva Věcné břemeno GasNet 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900089619-1/2017 mezi obcí 

Benešov u Semil a firmou GasNet, s.r.o. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.9) Vlastní podíl k CAS 

Zastupitelstvo obce projednalo zajištění vlastního podílu k pořízení nové cisternové automobilové 

stříkačky za využití dotace z MV ČR. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Ad. 5.10) Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Obce 

Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2017 

do 30.9.2017. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 



 

Ad. 5.11) Zpráva o dílčí kontrole hospodaření MR 

Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Pojizeří za období od 1.1.2017 do 30.9.2017. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.12) Změny č. 1 a č. 2 Územní plán 

Zastupitelstvo obce projednalo cenové nabídky na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Benešov u 

Semil: 

1. SURPMO, a.s., Opletalova 1326/36, Praha 1  -  311.600,- Kč včetně DPH 

2. Institut regionálních informací, s.r.o., Chládkova 898/2, Brno – 301.895,- Kč včetně DPH 

Starosta obce navrhl podepsat smlouvu s Institutem regionálních informací, s.r.o. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11 hlasy. 

 

Starosta obce informoval zastupitele o podání sedmi žádostí o Změnu č. 2 Územního plánu Benešov u 

Semil. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 16.11.2017 

 

č. 51/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 29 – listopad 2017 dle návrhu. 

č. 52/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 dle návrhu. 

č. 53/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 dle návrhu. 

č. 54/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 dle návrhu. 

č. 55/ZO/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace 

majetku a závazků obce ke dni 31.12.2017“. 

č. 56/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje od 1.1.2018 odměny pro neuvolněné funkcionáře ve 

výši 50%  pro místostarostu a 75% pro ostatní zastupitele z maximální částky dle 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

č. 57/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro neuvolněné funkcionáře dle nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb. ve výši: 

Místostarosta ve výši 12408,- Kč 

Člen rady ve výši 4136,-Kč 

Předseda výboru a komise ve výši 2068,- Kč 

Člen výboru a komise ve výši 1724,- Kč 

Člen zastupitelstva ve výši 1034,- Kč 

č. 58/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování souhrnné odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

č. 59/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-

12-4014253/VB/05 mezi obci Benešov u Semily a firmou ČEZ Distribuce, a.s. dle 

návrhu. 

č. 60/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900089619-

1/2017 mezi obcí Benešov u Semil a firmou GasNet, s.r.o. dle návrhu. 

č. 61/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje, že obec zajistí vlastní podíl k dotačnímu titulu MV ČR 

na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. 

č. 62/ZO/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za 

období od 1.1.2017 do 30.9.2017. 

č. 63/ZO/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří za období od 1.1.2017 do 30.9.2017. 

č. 64/ZO/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na Změnu č. 1 Územního plánu 

Benešov u Semil s firmou Institut regionálních informací, s.r.o., Chládkova 898/2, 

Brno za cenu 301.895,- Kč včetně DPH. 

č. 65/ZO/2017:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání sedmi žádostí o Změnu č. 2 Územního 

plánu Benešov u Semil. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Ad. 6  Diskuze 

V rámci diskuze nebyl žádný příspěvek. 

 

 

Ad. 7. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 16.11.2017 ve 20:25 hodin. 

Zapsal dne  22.11.2017 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Ing.Petr Kovář  

 

 Petr Klimeš 

 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

 

Přílohy: 

1.  Bytový pořadník č. 29 – listopad 2017 

2. Rozpočtové opatření č. 3/2017 

3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 


