
 
Zápis č. 7 

ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 20. 12. 2018 

Přítomni:  Ing. Jiří Lukeš, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, 
Plecháč Vladimír, Špiroch Václav, Mgr. Menšík Jakub, Mgr. Slavíková Veronika, Ing. Holata Petr, 
Bc. Matěchová Alena, MUDr. Nováková Lenka, Jan Klikar, BBA 
Omluveni: Ing. Bís Ladislav, Mgr. Menšík Jakub 

Návrh programu: 
1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Způsob hlasování 
4. Schválení návrhu programu jednání 
5. Projednání jednotlivých bodů 
6. Diskuze 
7. Usnesení 
8. Závěr 
 
Ad. 1. Zahájení 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem 13 hlasů přítomných zastupitelů 
je zastupitelstvo obce usnášení schopné. 
 
Ad. 2. Volba řídících orgánů obce 
Starostka navrhla: 
-za zapisovatele: Vladimíra Plecháče, 
-za ověřovatele: Ing. Jiří Lukeš, Mgr. Müllerová Dana 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 
 
Ad. 3. Způsob hlasování: 
Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 13 hlasy. 
 
Ad. 4. Program jednání 
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky. 

Program:  
1. Nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ Benešov u Semil)  
2. Nové odměny zastupitelům obce pro následující období  
3. Rozpočtové provizorium do schválení nového rozpočtu na rok 2019 a určení parametru 
rozpočtového provizoria  
4. Rozpočtové opatření č. 10/2018  
5. Obecně závazná vyhláška o 2/2018 o poplatku za komunální odpady, která nahradí 
Obecně závaznou vyhlášku 2/2017 o poplatku za komunální odpady  
6. Info SMS  
7. Věcné břemeno na pozemku u č. 22  
8. Žádost o souhlas s provedením stavby na parcele č. 362/1  

K doplnění navrhla následující body: 
9. Inventury 2018 



10. Informace o hospodaření 1.1. - 30. 11. 2018 
11. Smlouva na hrobové místo č. 308 
12. Příprava obecně závazné vyhlášky o nočním klidu na rok 2019. 
13. Odpadové hospodářství za rok 2018 

Zastupitelstvo schválilo program 13 hlasy. 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 
 
Ad. 5.1. Nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ Benešov u Semil). 
Starostka obce seznámila zastupitele s dokumentem o nařízení odvodu z investičního fondu 
příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ Benešov u Semil). Celková částka investičního odvodu ve výši 
odpisů movitého a nemovitého majetku na rok 2018 činí 32 505 Kč.  

Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 
 
Ad 5.2. Nové odměny zastupitelům obce pro následující období dle nařízení vlády č.318/2017Sb 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s úpravou výše odměn neuvolněným zastupitelům obce 
pro následující období, které vychází v platnost od 1. 1. 2019.   Starostkou byl přednesen návrh 
odměn ve výši 50%, pro všechny neuvolněné zastupitele včetně funkce místostarosty.  Tento návrh 
byl doplněn protinávrhem zastupitelkou paní Mgr. Müllerová Dana na odměnu všech neuvolněných 
zastupitelů ve výši 75%. 
Hlasování pro návrh odměn zastupitelů ve výši 75%:   
Pro Mgr. Müllerová Dana    
Zdržel se Ing Jiří Lukeš, Václav Špiroch 
Proti Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Menšíková Michaela, Plecháč Vladimír, Mgr. Slavíková Veronika, 
Ing. Holata Petr, Bc. Matěchová Alena, MUDr. Nováková Lenka, Jan Klikar, BBA  

Hlasování pro návrh odměn zastupitelů ve výši 50%. 
Pro Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Menšíková Michaela, Plecháč Vladimír, Mgr. Slavíková Veronika, 
Ing. Holata Petr, Bc. Matěchová Alena, MUDr. Nováková Lenka, Jan Klikar,   
Zdržel se Ing Jiří Lukeš, Václav Špiroch 
Proti Mgr. Müllerová Dana     
                                          
Zastupitelstvo obce schválilo návrh na odměny zastupitelů ve výši 50%  10 hlasy. 
Výše odměn: 
Člen rady: 2 950 Kč 
Předseda výboru, komise: 1 475 Kč 
Člen výboru, komise: 1 229 Kč 
Pouze člen ZO: 738 Kč 
 
Ad. 5.3. Rozpočtové provizorium do schválení nového rozpočtu na rok 2019 a určení parametrů 
rozpočtového provizoria 
Starostka obce navrhuje sestavení rozpočtu na rok 2019 jako rozpočet vyrovnaný a pověřuje jeho 
sestavením radu a finanční výbor obce. Zastupitelstvo obce projednalo návrh finančního výboru 
na rozpočtové provizorium na rok 2019 do doby schválení rozpočtu na rok 2019. V začátku roku 
navrhuje 1/12 skutečných výdajů roku 2018 na jednotlivé měsíce do přijetí rozpočtu na rok 2019. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019 do doby schválení rozpočtu na rok 
2019. Ve výši 1/12 skutečných výdajů roku 2018 na jednotlivé měsíce do přijetí rozpočtu na rok 2019 
13 hlasy.    

  



Ad. 5.4. Rozpočtové opatření č. 10/2018 
Starostka obce předložila zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č. 10/2018 

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2018 13 hlasy. 
 
Ad.5.5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o poplatku za komunální odpad 
Starostka obce předložila zastupitelstvu obce zpracovanou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 
o poplatku za komunální odpady, která nahradí Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o poplatku 
za komunální odpady. 

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o poplatku za komunální odpad 

13 hlasy. 

Ad. 5. 6. SMS Infokanál 
Starostka obce navrhuje na základě doporučení rady obce zakoupení SMS Infokanálu obce 
od společnosti Konzulta Brno a.s. 

Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení SMS infokanálu obce od společnosti Konzulta Brno a.s. 
13 hlasy. 
 
Ad. 5.7. Věcné břemeno na pozemku č. 22  
Starostka obce předložila zastupitelům podrobné mapy se zákresy hranic, ke zrušení věcného 
břemene, předkupního práva obce Benešov na pozemku č 22 (p. A. Farský). 
Zastupitelstvo obce navrhlo provedení místního šetření na pozemku č. 22 se zástupci obce a majitelů 
pozemku.  

Zastupitelstvo schválilo provedení místního šetření za přítomnosti zastupitelů obce a majitelů 
pozemků 12 hlasy. (Zdržel se Mgr. Veronika Slavíková). 
 
Ad. 5.8.  Žádost o souhlas s provedením stavby na parcele č. 362/1,  
Starostka obce předložila zastupitelům žádost o souhlas majitele pozemku k akci 
č. IV- 12- 017407/VB/2 SM - Benešov u Semil, par. Č. 362_1-kNN a smlouvu o uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k provedení el. přípojky k výstavbě RD na Převráti, 
která bude vystavěna na pozemcích č. 2501/4, 391/1,391/2 které jsou v majetku Obce Benešov 
u Semil. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o souhlas majitele pozemku k akci - smlouvu o uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu stavby 13 hlasy. 
 
Ad. 5.9. Inventury 2018 
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s dokončením inventur za rok 2018. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí inventury za rok 2018. 
 
Ad. 5. 10.Informace o hospodaření 1. 1. 2018-30. 11. 2018 
Starostka obce spolu se členem finančního výboru Ing. Lukešem Jiřím seznámili přítomné zastupitele 
s hospodařením obce za období 1. 1. 2018-30. 11. 2018 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 
Ad. 5.  11. Smlouva na hrobové místo č. 308. 
Starostka obce seznámila zastupitele se smlouvou na hrobové místo č. 308. 



Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na hrobové místo č. 308 13 hlasy. 
 
Ad. 5.12. Příprava obecně závazné vyhlášky o nočním klidu na rok 2019. 
Starostka obce seznámila zastupitele s přípravou obecně závazné vyhlášky o nočním klidu na rok 
2019. Starostka obce vyzvala zástupce spolků o dodání akcí do 9. 1. 2019 na Radu obce, které akce 
budou zaneseny do znění nové vyhlášky. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
Ad.5.13 Odpadové hospodářství za rok 2018 
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s odpadovým hospodařením za rok 2018. Z diskuze 
vzešel návrh na podrobné prostudování akce, stání pro kontejnery na pozemku 2523/10, které bylo 
jednou z investičních akcí pro rok 2018. Zastupitelstvo ukládá kontrolní komisi nastudovat akci, stání 
pro kontejnery a obeznámit zastupitele s výsledkem na následujícím zasedání zastupitelstva. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo prostudování akce Stání na kontejnery na pozemku 2523/10 13 hlasy. 
 
Ad. 6. Diskuze 
 
Ad. 7. Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 20. 12. 2018 
Č.79/2018  Zastupitelstvo schválilo Nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkových  

organizací (ZŠ a MŠ Benešov u Semil). 
Č.80/2018  Zastupitelstvo obce schválilo nové odměny zastupitelům obce pro následující období  

dle nařízení vlády č.318/2017Sb. 
Výše odměn: 
Člen rady: 2 950 Kč 
Předseda výboru, komise: 1 475 Kč 
Člen výboru, komise: 1 229 Kč 
Pouze člen ZO: 738 Kč 

č.81/2018  Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2018. 
č.82/2018  Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové provizorium na rok 2019 ve výši 1/12  

skutečných výdajů roku 2018 na jednotlivé měsíce, do schválení rozpočtu na rok 
2019. 

č.83/2018  Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č.2/2018 o poplatku za  
komunální odpady. 

č.84/2018  Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení SMS Infokanálu obce od společnosti  
Konzulta Brno a.s. 

č.85/2018  Zastupitelstvo obce schválilo provedení místního šetření na pozemku č. 22 se zástupci  
obce a majiteli pozemku.  

č.86/2018  Zastupitelstvo obce schválilo žádost o souhlas majitele pozemku k akci č. IV-12- 
4017407/VB/2, SM - Benešov u Semil, par. Č. 362_1-kNN - Smlouvu o uzavření 
smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu stavby. 

č.87/2018  Zastupitelstvo obce bere na vědomí inventury za rok 2018. 
č.88/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Informace o hospodaření 1. 1. 2018 -

30. 11. 2018.č 
č.89/2018 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na hrobové místo č. 308.  
č.90/2018 Zastupitelstvo bere na vědomí Příprava obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

na rok 2019. 
č.91/2018  Zastupitelstvo obce schválilo uložení kontrolní komisi nastudovat akci, stání 

pro kontejnery a obeznámit zastupitele s výsledkem na zastupitelstvu  
 
  



Ad. 8. Závěr 
 
Jednání bylo ukončeno dne 20.12.2018 ve 20.50 hodin. 
Zapsal dne: 20. 12. 2018, Vladimír Plecháč 
 
Ověřil:  
 
Ing. Lukeš Jiří   ……………………………………………… 
 
Mgr. Müllerová Dana  ……………………………………………… 
 
 


