
Zápis. č. 3 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 28.6.2018 

 

Přítomni:  

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

Dalibor, Kučera Miroslav, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Menšíková Michaela, 

Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír, Špiroch Václav, Ing. Václavík Luděk (od bodu 

5.2.) 

Omluveni: 

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 14 přítomných zastupitelů je 

Zastupitelstvo obce usnášeníschopné. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů schůze 

Starosta navrhl: 

- za zapisovatele: Nesvadba Radek 

- za ověřovatele: Menšík Zdeněk, Menšíková Michaela 

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. Plán práce na II. pololetí 2018 

2. Výsledek hospodaření I. – V. 2018 + Dotace 

3. Směrnice č.1/2018 - GDPR 

4. Zrušovací vyhláška č.1/2018 

5. Požární řád 

6. Závěrečný účet obce 2017 

7. Závěrečný účet MR Pojizeří 2017 

8. Účetní závěrka obce 2017 

9. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil 2017 

10. Souhlas pro firmu Tosan Praha 

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

12. Bytový pořadník červen 2018 

13. Plán sportu 2018 – 2022 

14. Záměr směny majetku 

15. Vlastní podíl obce k realizovaným akcím VHS 

16. Linka bezpečí 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 



 

Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Plán práce na II. pololetí 2018 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh plánu práce Rady obce a Zastupitelstva obce na II. 

pololetí roku 2018 do konání komunálních voleb, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 

 

Ad. 5.2) Výsledek hospodaření I. – V. 2018 + Dotace 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stavem aktiv obce ke dni 31.5.2018 a přijatými 

dotacemi na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky ve výši 1 milion Kč a na výstroj 

výjezdového družstva ve výši 27 956,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.3) Směrnice č.1/2018 - GDPR 

Zastupitelstvo obce projednalo Směrnici č. 1/2018 pro nakládání s osobními údaji a svým 

podpisem přítomní zastupitelé stvrdili seznámení se s touto směrnicí. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.4) Zrušovací vyhláška č.1/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, Požární řád, který stanovil podmínky k zabezpečení 

požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a další případy, kdy 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky. Obecně závazná vyhláška 

č. 1/2018 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.5)  Požární řád 

Zastupitelstvo obce projednalo Požární řád, stanovení podmínek k zabezpečení požární 

ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanovení dalších případů, kdy 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky. Požární řád je přílohou č. 

3 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.6) Závěrečný účet obce 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.7) Závěrečný účet MR Pojizeří 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet DSO Mikroregion Pojizeří 2017 schválený 

shromážděním zástupců DSO Mikroregion Pojizeří. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.8) Účetní závěrka obce 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku obce k 31.12.2017. Přítomní zastupitelé po 

hlasování podepsali Protokol o projednání a hlasování bodu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.9) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p.o. k 31.12.2017. 

Přítomní zastupitelé po hlasování podepsali Protokol o projednání a hlasování bodu. 



Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.10) Souhlas pro firmu Tosan Praha 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost České telekomunikační infrastruktury a.s. o umístění 

nového optického kabelu na pozemcích p.č. 2493/3 a 2493/1, které jsou v majetku obce 

Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.11) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky 

p.č. 2538, 1415, 101, 1414/2, 2523/24, 2523/22, 2523/29, 118/3, 118/1, 56 mezi obcí Benešov 

u Semil a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.12) Bytový pořadník červen 2018 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 31 – červen 2018 předložený bytovou 

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

situaci. Bytový pořadník č. 31 – červen 2018 je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.13) Plán sportu 2018 – 2022 

Zastupitelstvo obce projednalo Plán rozvoje sportu obce Benešov u Semil na roky 2018 až 

2022. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.14) Záměr směny majetku 

Zastupitelstvo obce projednalo Záměr směny obecního majetku a to pozemku p.č. 240/2, 

který je v majetku obce za pozemky p.č. 322/5 a 419/11. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy (zdržel se Špiroch Václav). 

 

Ad. 5.15) Vlastní podíl obce k realizovaným akcím VHS 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost VHS Turnov o dotace na obnovu komunikací na akce: 

1. Vodovod pod kravínem, 2. Rekonstrukce objektů VDJ – 2. etapa, 3. Podmošna, obnova 

vodovodu v celkové výši 749195,- Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.16) Linka bezpečí 

Zastupitelstvo obce projednalo Žádost obci Benešov u Semil o podporu linky bezpečí, z.s. ve 

výši 5000,- Kč . 

Zastupitelstvo obce neschvaluje (pro 0, proti 14 hlasů, zdržel se 0 hlasů). 

 

 

 

Ad. 6. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 28.6.2018 

 

č. 25/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na 

II. pololetí roku 2018 dle návrhu. 

č. 26/ZO/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu aktiv obce ke dni 

31.5.2018 a přijaté dotace. 

č. 27/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2018 pro nakládání s osobními 

údaji. 



č. 28/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se 

zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, Požární řád 

č. 29/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Požární řád. 

č. 30/ZO/2018: Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření  Obce Benešov u Semil  a 

závěrečný účet Obce Benešov u Semil za  rok 2017 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření Obce Benešov u Semil za rok 2017 a to bez výhrad 

č. 31/ZO/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion 

Pojizeří 2017 schválený shromážděním zástupců DSO Mikroregion Pojizeří. 

č. 32/ZO/2018: Zastupitelstvo obce na základě předložených dokladů schvaluje Účetní 

závěrku obce Benešov u Semil k 31.12.2017. 

č. 33/ZO/2018: Zastupitelstvo obce na základě předložených dokladů schvaluje Účetní 

závěrku ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p.o. k 31.12.2017. 

č. 34/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění nového optického kabelu na 

pozemcích p.č. 2493/3 a 2493/1, které jsou v majetku obce Benešov u Semil 

pro firmu Česká telekomunikační infrastruktury a.s. 

č. 35/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti na pozemky p.č. 2538, 1415, 101, 1414/2, 2523/24, 2523/22, 

2523/29, 118/3, 118/1, 56 mezi obcí Benešov u Semil a Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s. 

č. 36/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 31 – červen 2018. 

č. 37/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu obce Benešov u Semil na 

roky 2018 až 2022. 

č. 38/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení Záměru směny obecního majetku a to 

pozemku p.č. 240/2, který je v majetku obce za pozemky p.č. 322/5 a 419/11. 

č. 39/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání dotací na obnovu komunikací na akce: 

1. Vodovod pod kravínem, 2. Rekonstrukce objektů VDJ – 2. etapa, 3. 

Podmošna, obnova vodovodu a dává souhlas starostovy s podpisem 

veřejnoprávních smluv. 

č. 40/ZO/2018: Zastupitelstvo obce  neschvaluje  podporu Lince bezpečí  

                           

 

 

 

Ad. 7. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno dne 28.6.2018 ve 20:37 hodin. 

 

Zapsal dne  28.6.2018 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Menšík Zdeněk 

 

 

  Menšíková Michaela 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na II. pololetí 2018  

2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018. 

3. Požární řád. 

4. Bytový pořadník č. 31 – červen 2018. 


