
 

 

Zápis. č. 4 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 18.9.2018 

 

Přítomni:  

Ing. Bís Ladislav, Hubař Jan, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Kučera Miroslav, Lampa 

Dalibor, Ing. Lukeš Jiří, Menšík Zdeněk (od bodu č. 4), Menšíková Michaela (od bodu 

č. 4), Mgr. Müllerová Dana , Nesvadba Radek, Plecháč Vladimír, Špiroch Václav, Ing. 

Václavík Luděk (od bodu č. 3) 

Omluveni: 

Dolenský  Vladimír 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

2. Volba řídících orgánů 

3. Způsob hlasování 

4. Schválení programu jednání 

5. Projednání jednotlivých bodů 

6. Diskuse 

7. Usnesení 

8. 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: Ing. Lukeš Jiří, Klimeš Petr 

Zastupitelstvo obce schvaluje 11  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. Rozpočtové opatření č. 6 

2. Hospodaření obce 1-8.2018 

3. Bytový pořadník 

4. Závěrečný účet DSO Benešov, Semily a Chuchelna 

5. Souhlas s využitím pozemku – Podmošna 

6. CAS a dotace Požární fond 

7. Pozemky Darovací smlouva (cesta do Rokle) 

8. Směna pozemků – schválení směny pozemků 

9. Předložení stanovisek pořizovatelů k návrhům na změnu č. 2 ÚP Benešov u Semil 

10. Povodňový plán 

11. Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny 

12. Mimořádná odměna členovi zastupitelstva obce 

Starosta obce navrhl doplnit program o bod č. 

13. Vzdání se předkupního práva u p.p.č. 362/1 a 362/2 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 



Ad. 5. Projednání jednotlivých bodů 

 

Ad. 5.1) Rozpočtové opatření č. 6 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru na rozpočtové opatření č. 6/2018, 

které je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.2) Hospodaření obce 1-8.2018 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stavem aktiv obce ke dni 18.9.2018. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.3) Bytový pořadník 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č. 32 – září 2018 předložený bytovou komisí. 

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

Bytový pořadník č. 32 – září 2018 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.4) Závěrečný účet DSO Benešov, Semily a Chuchelna 

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet Svazku města a obcí Semily za rok 2017 a 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku města a obcí Semily za rok 2017. 

Auditor nezjistil žádné chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.5)  Souhlas s využitím pozemku – Podmošna 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Nesvadbových o podmíněně přípustné využití 

garáže v domě čp. 300 jako provozovny na zpracování včelího vosku. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. Zdržel se Nesvadba Radek 

 

Ad. 5.6) CAS a dotace Požární fond 

Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem dotací z Libereckého kraje na pořízení 

cisternové automobilové stříkačky a vybavení JSDHO Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5.7) Pozemky Darovací smlouva (cesta do Rokle) 

Zastupitelstvo obce projednalo Darovací smlouvu obci na pozemek p.č. 2560/4. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 5.8) Směna pozemků – schválení směny pozemků 

Zastupitelstvo obce projednalo směnu pozemků dle vyhlášeného záměru 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. 5.9) Předložení stanovisek pořizovatelů k návrhům na změnu č. 2 ÚP Benešov u 

Semil 

Zastupitelstvo obce projednalo Předložení stanovisek pořizovatelů k návrhům na změnu č. 2 

ÚP Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. Zdržel se ing. Lukeš Jiří. 

 

Ad. 5.10) Povodňový plán 

Zastupitelstvo obce projednalo Povodňový plán obce Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 



Ad. 5.11) Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny 

Zastupitelstvo obce projednalo celostátní sbírku na zadluženou obec Prameny vyhlášenou 

SMS ČR. Hlasováno o neposlání finančního daru. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. Zdržel se Nesvadba Radek. 

 

Ad. 5.12) Mimořádná odměna členovi zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh místostarosty na poskytnutí mimořádné odměny členovi 

zastupitelstva Daliborovi Lampovi dle § 76 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích 

(obecní zřízení) ve výši 20.000,- Kč za splnění mimořádných úkolů obce po dobu vykonávání 

funkce starosty od roku 1998. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. Zdržel se Lampa Dalibor. 

 

Ad. 5.13) Vzdání se předkupního práva u p.p.č. 362/1 a 362/2 

Zastupitelstvo obce projednalo vzdání se předkupního práva u p.p.č. 362/1 a 362/2. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

 

 

Ad. 6. Diskuse 

 

Starosta obce informoval zastupitele: 

- Příprava sjezdu rodáků 

- Volby do obecního zastupitelstva 

 

 

Ad. 7. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 18.9.2018 

 

č. 40/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018 dle návrhu. 

č. 41/ZO/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu aktiv obce ke dni 

18.9.2018. 

č. 42/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 32 – září 2018. 

č. 43/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Svazku města a obcí Semily za 

rok 2017. 

č. 44/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje podmíněně přípustné využití garáže v domě čp. 

300 jako provozovny na zpracování včelího vosku. 

č. 45/ZO/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu dotací z Libereckého 

kraje na pořízení cisternové automobilové stříkačky a vybavení JSDHO 

Benešov u Semil. 

č. 46/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na pozemek p.č. 2560/4 a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 

č. 47/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků dle vyhlášeného záměru a to 

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

č. 48/ZO/2018: Zastupitelstvo obce rozhoduje na základě obdržených stanovisek pořizovatele 

k návrhům na pořízení změny Územního plánu Benešov u Semil následovně: 

  zapracovat návrh č. 1 navrhovatelky Jany Jínové 

  zapracovat návrh č. 2 navrhovatele Ing. Jiřího Rampy 

  zapracovat návrh č. 3 navrhovatelky Lenky Tiché 

  zapracovat návrh č. 4 navrhovatele Tomáše Makovičky 

  zapracovat návrh č. 5 navrhovatele Luboše Prantnera 

  nezapracovat návrh č. 6 navrhovatele Miroslava Kučery pro jeho          

                                    bezpředmětnost 

  zapracovat návrh č. 7 navrhovatelky Pavlíny Lukešové do následující     

                                   změny Územního plánu Benešov u Semil. 

 

 

 



 

 

č. 49/ZO/2018:  Zastupitelstvo obce schvaluje Povodňový plán obce Benešov u Semil. 

č. 50/ZO/2018:  Zastupitelstvo obce schvaluje nezaslat finanční dar na celostátní sbírku na      

                          zadluženou obec Prameny vyhlášenou SMS ČR. 

č. 51/ZO/2018:  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny členovi   

                          zastupitelstva Daliborovi Lampovi dle § 76 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,   

                          Zákon o obcích (obecní zřízení) ve výši 20.000,- Kč za splnění mimořádných   

                           úkolů obce spočívající v dlouholeté a mimořádné obětavé práci pro obec po 

dobu vykonávání funkce starosty od roku 1998. 

č. 52/ZO/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje vzdání se předkupního práva u p.p.č. 362/1          

                         a 362/2. 

 

 

Ad. 8. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno dne 18.9.2018 ve 20:55 hodin. 

 

Zapsal dne  25.9.2018 Radek Nesvadba 

 

Ověřil:  Ing. Lukeš Jiří 

 

  Klimeš Petr 

 

 

 

 

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

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 6/2018. 

2. Bytový pořadník č. 32 – září 2018. 


