
Zápis č. 1  
ze zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 24. 2. 2011 
Přítomni: Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, MUDr. Kučera Zdeněk, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš 

Jiří st., Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Mgr. Morávková Anna, Mgr. 
Müllerová Dana, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana, Špiroch Václav, Ing. 
Václavík Luděk,  

Omluveni: Ing. Kovář Petr, Menšíková Michaela 

Návrh programu: 
1. Zahájení 
2. Volba řídících orgánů  
3. Způsob hlasování 
4. Návrh programu   
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 usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 
Starosta navrhl: 
- za zapisovatele : Mgr. Anna Morávková 
- za ověřovatele : Ing. Ivana Šidlichovská, Václav Špiroch 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 3. Způsob hlasování  
Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 4. Program jednání 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky: 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Smlouva o bezúplatném převodu 
3. Smlouva o zřízení věcného břemena 
4. Přidělení místnosti k bydlení 
5. Žádosti o dotace 
6. Rozpočet na rok 2011 
7. Různé 

Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5. Projednání jednotlivých bodů  

Ad 5.1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
Předsedové kontrolního výboru, finančního výboru, komise pro kulturu a sport, komise 
životního prostředí a bytové komise přednesli zprávy o činnosti komisí a výborů. 
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy předsedů komisí a výborů. 
 



Ad 5.2. Smlouva o bezúplatném převodu 
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o bezúplatném převodu jedné poloviny pozemku 
p.p.č. 2491/3. Jedná se o cestu od sochy J. Husa kolem zvonice k silnici č. 2893. Druhou 
polovinu daruje obci pan František Maťátko. 
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku dle 
návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.3. Smlouva o zřízení věcného břemena 
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 365/4. 
Předmětem smlouvy je umístění pilíře pro rozvod nízkého napětí k RD manželů Frenclových. 
Pilířek ve majetku ČEZ stojí na obecním pozemku. 
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ a 
obcí Benešov u Semil dle návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.4. Přidělení místnosti k bydlení 
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Zdeňka Pilaře o přidělení místnosti k bydlení v č.p. 134 
(budova pošty). Jedná se o místnost po panu Třískovi bez vody a WC (na chodbě).  
Zastupitelstvo nesouhlasí s předloženou žádostí a postupuje ji bytové komisi k zařazení 
do pořadníku. 

Ad 5.5. Žádosti o dotace 
Starosta informoval zastupitelstvo o žádostech o dotace na akce na území obce. Obec podala 
žádosti do Fondu kulturního dědictví LK (oprava sochy Mistra J. Husa), do Fondu požární 
ochrany LK (vybavení výjezdového družstva) a do Programu obnovy a rozvoje venkova 
MMR (rekonstrukce místních komunikací). Je zpracována žádost do Grantového fondu LK – 
Programu obnovy venkova na opravu veřejného osvětlení v Hořením Benešově. O dotaci na 
lávku bude připravena žádost do Programu 99 Libereckého kraje.  
Dotace spolkům byly navýšeny o 50% oproti požadovaným za umístění obce ve Vesnici roku 
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na projekt „Oprava veřejného osvětlení v obci 
Benešov u Semil“ do Grantového fondu Libereckého kraje – Programu obnovy venkova 
(DT 4). Celkové náklady projektu jsou 300 tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.6. Rozpočet na rok 2011 
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2011 předložený Radou a Finančním 
výborem. Rozpočet je navržen jako přebytkový ve výši 8 084 tis. Kč na příjmové části a 7 604 
tis. Kč ve výdajové části. Přebytek vy výši 480 tis. Kč je použit na splátku úvěru.   
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem hospodaření obce v roce 2010, obec hospodařila 
s přebytkem + 729 028 Kč. 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2011 dle zveřejněného návrhu. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.7. Různé 
a) Starosta informoval Zastupitelstvo o procesu šetření rozsahu nutných oprav v rámci 

plánované opravy lávky přes Jizeru pro žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. 
 
b) Starosta seznámil Zastupitelstvo s plánovanou uzavírkou Husovy ulice v období od 28. 2. 

do 31. 8. 2011. Uzavírka se projeví na provozu automobilů a autobusových linek ze Semil 
do Benešova a zpět. 

 
c) Starosta seznámil zastupitele s povinností vyplnění a podepsání prohlášení o zaplacení 

sociálního a zdravotního pojištění a rozdal příslušné formuláře. 



 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Ad 6. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 24. 2. 2011. 
č. 1/2011: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu části 

pozemku dle návrhu. 
č. 2/2011: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 

ČEZ a obcí Benešov u Semil dle návrhu. 
č. 3/2011: Zastupitelstvo nesouhlasí s předloženou žádostí a postupuje ji bytové komisi 

k zařazení do pořadníku. 
č. 4/2011: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na projekt „Oprava veřejného osvětlení 

v obci Benešov u Semil“ do Grantového fondu Libereckého kraje – Programu 
obnovy venkova (DT 4) Celkové náklady projektu jsou 300 tis. Kč 

č. 5/2011: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2011 dle zveřejněného návrhu. 
 

Ad 7. Závěr. 
Jednání bylo ukončeno v 20.45 hodin. 
 
Zapsal dne 24. 2. 2011 ing. Jiří Lukeš ml.  
 
Ověřili: 
 
: 
 
 
 
 
 

--------------------------      ------------------------------ 
        starosta                                                                                   místostarosta                                 

 


