
Zápis. č. 2 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 19.4.2018 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Dolenský  Vladimír, Hubař Jan, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, 

Lampa Dalibor, Kučera Miroslav, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšíková Michaela, Nesvadba 

Radek, Plecháč Vladimír, Špiroch Václav, Ing. Václavík Luděk 

Omluveni: 

Menšík Zdeněk , Mgr. Müllerová Dana 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Volba řídících orgánů 

3. Způsob hlasování 

4. Schválení programu jednání 

5. Projednání jednotlivých bodů 

6. Usnesení 

7. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení 

Starosta obce přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 13 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 13  hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně ke každému projednávanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13  hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

 

1. Oprava sociálního zařízení Hasičárna 

2.   Rozpočtové opatření č.2/2018 

3.   Zpráva KÚ odbor kontroly o  výsledku kontroly hospodaření Obce 

4.   Zpráva KÚ odbor kontroly o výsledku kontroly hospodaření MR Pojizeří 

5.   Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Benešov u Semil p.o. 

6.   Střednědobý výhled hospodaření Obce Benešov u Semil 

7.   Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Benešov u Semil 

8.   Veřejnoprávní smlouva s Myslivci 

9.   Veřejnoprávní smlouva s SDH Benešov u Semil 

10.   Veřejnoprávní smlouva s KČT Benešov u Semil 

11.   Veřejnoprávní smlouva s TJ Benešov 

12.   Veřejnoprávní smlouva s MR Pojizeří 

13.   Smlouva o budoucí smlouvě – vedení NN, věcné břemeno na p.p.č. 2506 

14.   Souhlas s podmínečným využitím pozemků na p.p.č.  2472/2,  2474/1, 2477/1, 

2479/1, 2486/3, 2486/4, 2147/1–  Silnice II/292,  Pojizerka 

15. Smlouva o provedení stavby na p.č.2477/1, o výměře 942 m2, ostatní plocha, neplodná 

půda, p.č.2573/2, o výměře 79 m2, p.č.2573/1, o výměře 245 m2, p.č.2523/2, o výměře 

3387 m2 všechny ostatní plocha, ostatní komunikace. 



16. Bytový pořadník 

17. Přístřešky na kontejnery 

18. Diskuse 

Starosta obce navrhl zařadit do programu jednání bod č. 18 Určení velikosti zastupitelstva pro 

komunální volby a původní bod 18. Diskuze přesunout tedy na 19. bod jednání. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Oprava sociálního zařízení Hasičárna 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet na rekonstrukci sociální zařízení v hasičské zbrojnici 

v přízemí a v zasedačce, kdy cena je 303.707,- Kč bez DPH 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.2) Rozpočtové opatření č.2/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 2/2018, 

které je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.3) Zpráva KÚ odbor kontroly o  výsledku kontroly hospodaření Obce 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Benešov u Semil za rok 2017. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.4) Zpráva KÚ odbor kontroly o výsledku kontroly hospodaření MR Pojizeří 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří za rok 2017. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.5)  Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Benešov u Semil p.o. 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu v tis. Kč (2018-2021) 

ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p.o. V listinné podobě je Střednědobý výhled rozpočtu 

k nahlédnutí na OÚ Benešov u Semil v Po. a St. od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin. 

Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč (2018-2021) ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p.o. je 

přílohou číslo 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Střednědobý výhled hospodaření Obce Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu v tis. Kč (2018-2021) 

obce Benešov u Semil. V listinné podobě je Střednědobý výhled rozpočtu k nahlédnutí na OÚ 

Benešov u Semil v Po. a St. od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin. Střednědobý výhled 

rozpočtu v tis. Kč (2018-2021) obce Benešov u Semil je přílohou číslo 3 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.7) Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Obce Benešov u Semil – TJ Sokol Benešov u Semil z.s. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

 

 



Ad. 5.8) Veřejnoprávní smlouva s Myslivci 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Obce Benešov u Semil – MS Jizera Semily z.s. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.9) Veřejnoprávní smlouva s SDH Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Obce Benešov u Semil – SH ČMS -Sbor dobrovolných hasičů Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.10) Veřejnoprávní smlouva s KČT Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Obce Benešov u Semil – KČT Benešov u Semil, pobočný spolek. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.11) Veřejnoprávní smlouva s TJ Benešov 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Obce Benešov u Semil – TJ Benešov u Semil z.s. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.12) Veřejnoprávní smlouva s MR Pojizeří 

Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o poskytnutí finančních prostředků (dotace) z rozpočtu 

obce Benešov u Semil na rok 2018 na zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na projekt 

„Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Pojizeří“. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.13) Smlouva o budoucí smlouvě – vedení NN, věcné břemeno na p.p.č. 2506 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-4016132/VB/003 o umístění vedení NN na pozemku p.č. 

2506, který je v majetku obce Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.14) Souhlas s podmínečným využitím pozemků na p.p.č.  2472/2,  2474/1, 2477/1, 

2479/1, 2486/3, 2486/4, 2147/1–  Silnice II/292,  Pojizerka 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Dopravně inženýrské kanceláře, s.r.o. o souhlas 

Zastupitelstva obce Benešov u Semil s podmíněným přípustným využitím plochy pro akci 

„Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 na pozemcích p.č. 2472/2, 2474/1, 

2477/1, 2479/1, 2486/3, 2486/4, 2147/1. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.15) Smlouva o provedení stavby na p.č. 2477/1, o výměře 942 m2, ostatní plocha, 

neplodná půda, p.č.2573/2, o výměře 79 m2, p.č.2573/1, o výměře 245 m2, p.č.2523/2, o 

výměře 3387 m2 všechny ostatní plocha, ostatní komunikace. 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Benešov u Semil, 

Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o. o právu vstupu a právo 

provedení stavby „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14“ na  pozemcích 

p.č.2477/1, 2573/2, 2573/1, 2523/2, které jsou ve vlastnictví obce Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

 

 

 



Ad. 5.16) Bytový pořadník 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 30 – duben 2018 předložený bytovou 

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

situaci. Bytový pořadník č. 30 – duben 2018 je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.17) Přístřešky na kontejnery 

Starosta obce seznámil zastupitele se závaznou cenovou nabídkou firmy ASA DOCK s.r.o. na 

tři stání kontejnerů na tříděný odpad. Rada obce doporučuje pořídit tři stání na kontejnery na 

tříděný odpad, pouze vytvořit zpevněnou plochu u návsi. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.18) Určení velikosti zastupitelstva pro komunální volby 

Zastupitelstvo obce projednalo určení velikosti zastupitelstva obce a rady obce pro komunální 

volby 2018, kdy nikdo nenavrhl jiný než současný stav. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.19) Diskuse 

Starosta obce informoval zastupitele o výsledku konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Benešov u 

Semil. 

 

 

Ad. 6. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 19.4.2018 

 

č. 7/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rekonstrukce sociálního zařízení 

v hasičské zbrojnici dle předloženého návrhu. 

č. 8/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018 dle návrhu. 

č. 9/ZO/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2017. 

č. 10/ZO/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří za rok 2017. 

č. 11/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč (2018-

2021) ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p.o. 

č. 12/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč (2018-

2021) obce Benešov u Semil. 

č. 13/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Obce Benešov u Semil – TJ Sokol Benešov u Semil z.s. dle návrhu. 

č. 14/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Obce Benešov u Semil – MS Jizera Semily z.s. dle návrhu. 

č. 15/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Obce Benešov u Semil – SH ČMS -Sbor dobrovolných hasičů 

Benešov u Semil dle návrhu. 

č. 16/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Obce Benešov u Semil – KČT Benešov u Semil, pobočný spolek 

dle návrhu. 

č. 17/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Obce Benešov u Semil – TJ Benešov u Semil z.s. dle návrhu. 

č. 18/ZO/2018: Zastupitelstvo obce scvhálilo Žádost o poskytnutí finančních prostředků 

(dotace) z rozpočtu obce Benešov u Semil na rok 2018 na zajištění vlastních 

zdrojů mikroregionu na projekt „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu 

Pojizeří“. 

č. 19/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4016132/VB/003 dle návrhu. 



č. 20/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje podmíněně přípustné využití plochy pro akci 

„Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 na pozemcích p.č. 2472/2, 

2474/1, 2477/1, 2479/1, 2486/3, 2486/4, 2147/1. 

č. 21/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí 

Benešov u Semil, Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého 

kraje, p.o. o právu vstupu a právo provedení stavby „Silnice II/292 Benešov u 

Semil – křižovatka s I/14“ na  pozemcích p.č.2477/1, 2573/2, 2573/1, 2523/2, 

které jsou ve vlastnictví obce Benešov u Semil. 

č. 22/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 30 – duben 2018 

č. 23/ZO/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí závaznou cenovou nabídku firmy ASA 

DOCK s.r.o. a vytvoření zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad u 

návsi. 

č. 24/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schválilo určení velikosti Zastupitelstva obce pro 

komunální volby 2018 jako patnáctičlenné. 

 

 

 

Ad. 7. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno dne 19.4.2018 ve 21:05 hodin. 

 

 

 

Zapsal dne  25.4.2018 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Klimeš Petr 

 

 

  Ing. Kovář Petr 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1.  Rozpočtové opatření č. 2/2018. 

2. Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč (2018-2021) ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p.o. 

3. Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč (2018-2021) obce Benešov u Semil. 

4. Bytový pořadník č. 30 – duben 2018. 


