
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konané dne 20. 2. 2019 

Přítomni: Ing. Jiří Lukeš, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, 

Plecháč Vladimír, Jaroslav Houha, Mgr. Slavíková Veronika, Ing. Holata Petr, 

Bc. Matěchová Alena, MUDr. Nováková Lenka, Jan Klikar, BBA., Ing. Bís Ladislav, Mgr. Menšík Jakub 

Omluveni: Špiroch Václav 

 

Ad. 1. Zahájení 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem 14 hlasů přítomných zastupitelů 

je zastupitelstvo obce usnášení schopné. 

Ad. 2. Volba řídících orgánů obce 

Starostka navrhla: 

- za zapisovatele: Vladimíra Plecháče, 

- za ověřovatele: MUDr. Nováková Lenka, Klimeš Petr 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky, doplněním a s úpravou pořadí 

některých bodů s ohledem na přizvané hosty k projednání určitých bodů. 

 

Program: 

1) Smlouva Sitel, spol. s. r. o. - umístění stavby technické infrastruktury 

2) Smlouva GREENWAY JIZERA 

3) Vícestranná smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění 

centrálního zadavatele 

4) Bytový pořadník č. 34 

5) Zpráva kontrolního výboru 

6) Smlouva o užívání pozemku - cesta Podskalí 

7) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

8) Vlajka pro Tibet 

9) Sjezd rodáků 2019 

10) Mikroregion – změna stanov a změna sídla 

11) Rozpočet obce na rok 2019 

12) Střednědobý výhled hospodaření Obce Benešov u Semil 

13) Zpráva o inventurách za rok 2018 

14) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2018 

15) Dodatek stanov VHS Turnov 



16) Zpráva o Bezpečnostní situaci v katastru obce Benešov u Semil za rok 2018 

17) Dohoda o provedení práce zastupitelů 

18) Věcné břemeno parcela č. 22 v KÚ Benešov u Semil 

19) Aktualizace krizového plánu 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 14 hlasy. 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad. 5.1. Smlouva Sitel, spol. s. r. o. - umístění stavby technické infrastruktury 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti společností Sitel spol. 

s. r. o. (Česká telekomunikační infrastruktura) a se zákresem chystaných výkopových prací 

na pozemcích obce, která byla schválena Zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2018 pod usnesením 

č. 35/ZO/2018. V rámci zahájeného územního řízení firma Sitel spol. s. r. o. požádala Obec Benešov 

u Semil o dodatečný souhlas k umístění stavby technické infrastruktury v nezastavěném území v ploše 

k bydlení. Dle předjednaných podmínek, bude výkop veden dle nového situačního zákresu. 

Zastupitelstvo schvaluje umístění stavby technické infrastruktury v nezastavěném území v ploše 

k bydlení 13 hlasy. 

(pro 13 hlasů, 1 proti – MUDr. L. Nováková, 0 se zdržel) 

 

Ad 5.2. Smlouva GREENWAY JIZERA 

Starostka obce požádala pana zastupitele Ing. Jiřího Lukeše, aby obeznámil zastupitelstvo se smlouvou 

o partnerství v rámci projektu „Greenway  Jizera“ mezi městem Semily a obcí Benešov u Semil.  

Lenka Nováková kritizovala " Smlouvu o partnerství v rámci projektu Greenway Jizera" jako krajně 

nevýhodnou pro obec a varovala před jejím podepsáním. V hlasování se vyjádřila jednoznačně proti. 

Po diskusi a vystoupení zástupců za město Semily starostka obce nechala hlasovat o smlouvě. 

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Greenway Jizera“. 

(pro 12 hlasů, proti 2 hlasy- MUDr. L. Nováková, Ing. Petr Holata, 0 se zdržel) 

 

Ad. 5.3. Vícestranná smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání 

a o zmocnění centrálního zadavatele města Semil. 

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele pro zajištění dodávek zemního plynu na období let 2020 

až 2023, kterou připravilo Město Semily. 

Zastupitelstvo schvaluje Vícestrannou smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele pro zajištění dodávek zemního plynu na období let 

2020 až 2023, 14 hlasy. 

 

Ad. 5.4. Bytový pořadník č. 34. 

Zastupitelstvo obce projednalo bytový pořadník č 34. sestavený bytovou komisí. Bytový pořadník 

je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 



Zastupitelstvo obce schválilo Bytový pořadník č. 34. 14 hlasy. 

 

Ad. 5.5. Zpráva kontrolního výboru 

Starostka obce požádala předsedu kontrolního výboru, pana Petra Klimeše, aby seznámil přítomné 

zastupitele se závěrem kontroly akce „Výstavba stání pro kontejnery“.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru. 

 

Ad. 5.6. Smlouva o užívání pozemku - cesta Podskalí 

Zastupitelstvo projednalo smlouvu o užívání pozemku obce v Podskalí - cesta.  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o užívání pozemku obce v Podskalí 14 hlasy. 

 

Ad. 5.7. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu. 

Zastupitelstvo obce projednalo zpracovaný návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o nočním klidu. 

Vyhláška je přílohou tohoto zápisu č. 2. 

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu 14 hlasy. 

 

Ad. 5.8. Vlajka pro Tibet 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani a vyvěšení 

Tibetské vlajky dne 10. 3. 2019 na podporu Tibetu v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“. 

Zastupitelstvo obce neschválilo připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ 8 hlasy. 

(pro 2 hlasy, proti 8 hlasů – Bís L., Klimeš P., Kovář P., Menšíková M., Holata P., Nováková L., Houha J., 

Klikar J., zdržel se 4 hlasy – Slavíková V., Plecháč V. Menšík J., Müllerová D..) 

 

Ad. 5.9. Sjezd rodáku 2019. 

Starostka obce požádala předsedkyni kulturní komise, paní Bc. Alenu Matěchovou, aby seznámila 

přítomné zastupitele s přípravou sjezdu rodáku v roce 2019 a se skladbou plánu kulturních 

a sportovních akcí na rok 2019.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přípravu sjezdu rodáku v roce 2019 a Plán kulturních a sportovních 

akcí. 

 

Ad. 5.10. Dodatek č. 1 Stanov dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Pojizeří" 

Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a dodatek 

stanov  „Mikroregionu Pojizeří“, který měl vedené sídlo na obecním úřadě v Benešově u Semil. Nyní 

se sídlo přesouvá na obecní úřad do Košťálova.  

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a Dodatek Stanov 

Mikroregionu Pojizeří, jejichž obsahem je změna sídla svazku 14 hlasy. 



 

Ad. 5.11. Rozpočet obce na rok 2019 

Starostka spolu s předsedu finančního výboru, panem Ing. Ladislava Bísem, představili rozpočet obce 

na rok 2019, který byl finančním výborem a radou obce sestaven jako rozpočet vyrovnaný. Příjmy, 

respektive výdaje rozpočtu jsou 14 576 058,00 Kč. Rozpočet na rok 2019 je přílohou tohoto zápisu č. 3. 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2019 14 hlasy. 

 

Ad. 5.12. Střednědobý výhled hospodaření Obce Benešov u Semil. 

 Zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce v tis. Kč pro rok 2019 – 

2022 obce Benešov u Semil. Střednědobý výhled je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  

Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce v tis. Kč pro rok 2019 – 2022 14 hlasy. 

 

Ad. 5.13. Inventury za rok 2018 

Zastupitelstvo obce projednalo inventury 2018 provedené na základě příkazu starosty č. 1 k provedení 

řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2018. Provedenou inventarizací v řádných 

termínech nebyly shledány rozdíly mezi evidovaným a kontrolovaným stavem majetku.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o inventurách za rok 2018. 

 

Ad. 5.14. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku školy z roku 2018. 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu ředitelky 

ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. ve výši 4 059,77 Kč, a to do rezervního fondu v celé výši. 

Zastupitelstvo schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ, p. o. z roku 2018 14 hlasy. 

 

Ad. 5.15. Dodatek č. 1 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 17. 12. 2010 

Zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 1 ke stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 

17. 12. 2010 12 hlasy. 

(pro 12 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 2 hlasy – MUDr. Lenka Nováková, Mgr. Jakub Menšík) 

 

Ad. 5.16. Zpráva o Bezpečnostní situaci v katastru obce Benešov u Semil za rok 2018 

Starostka obce přečetla zprávu Policie České republiky o bezpečnostní situaci v katastru obce Benešov 

u Semil za rok 2018. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Policie české republiky o bezpečnostní situaci v katastru 

obce Benešov u Semil za rok 2018. 

 



 

 

Ad. 5.17. Dohoda o provedení práce zastupitelů. 

Zastupitelstvo obce projednalo uzavření dohody o provedení práce s paní Bc. Alenou Matěchovou 

na zhotovení Benešovských novin a propagačních materiálů obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce s paní Bc. Alenou Matěchovou na zhotovení 

Benešovských novin ve výši 1500,00 Kč/ měsíc 13 hlasy. 

(pro 13 hlasů, proti 0 hlas, zdržel se 1 - Bc. A. Matěchová) 

 

Ad. 5.18. Věcné břemeno parcela č. 22 v KÚ Benešov u Semil 

Zastupitelstvo obce po projednání s vlastníkem a zájemcem o pozemek parc. č 22, v katastrálním území 

obce Benešov u Semil projednalo návrh na vzdání se Obce Benešov u Semil předkupního práva na parc. 

č. 22. Po podepsání nové smlouvy mezi směňujícími, bude Obec Benešov u Semil trvat při vkladu 

do katastru na novém vložení předkupního práva u nového vlastníka, a to jako předkupní právo věcné 

ve smyslu ust. § 2144 odst. 1 občanského zákoníku. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vzdání se předkupního práva u parcely č. 22, 14 hlasy. 

 

Ad. 5.19. Aktualizace krizového plánu. 

Zastupitelstvo obce projednalo aktualizaci krizového plánu pro Obec Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci krizového plánu pro Obec Benešov u Semil 14 hlasy. 

 

Ad. 6. Diskuze 

Zastupitelstvo obce bylo informováno o žádosti občanů z části obce „Na hradě“, kam nezajíždí 

popelářský vůz a popelnice tak musí být převáženy k silnici. Obyvatelé žádají o pomoc s řešením 

povrchu cesty, nebo s odvozem popelnic k silnici prostřednictvím pracovníků obce. Problematikou 

se bude dále zabývat rada obce.  

 

Ad. 7. Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 20. 2. 2019 

č.1/ZO/2019  Zastupitelstvo schvaluje umístění stavby technické infrastruktury v nezastavěném 

území v ploše k bydlení na parc. č. 101 v k.u. Benešov u Semil. 

č.2/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Greenway 

Jizera“ mezi městem Semily, IČO00276111 a obcí Benešov u Semil 125, 51206, Benešov 

u Semil, IČO 00275590, jejímž předmětem je spolupráce obce na přípravě stavby 

cyklostezky. 

č.3/ZO/2019 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o společném postupu zadavatelů 

při   centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele pro zajištění 

dodávek zemního plynu na období let 2020 až 2023. 



č. 4/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schválilo bytový pořadník č. 34. 

č. 5/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědom zprávu kontrolního výboru. 

č. 6/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o užívání pozemku ve vlastnictví Obce Benešov 

u Semil v Podskalí. 

č. 7/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č1/2019 o nočním klidu. 

č. 8/ZO/2019  Zastupitelstvo obce neschválilo připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. 

č. 9/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí přípravu sjezdu rodáku v roce 2019 a plán 

kulturních a sportovních akcí v roce 2019. 

č. 10/ZO/2019  Zastupitelstvo schvaluje Dodatek Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a 

Dodatek Stanov Mikroregionu Pojizeří, jejichž obsahem je změna sídla svazku. 

č. 11/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Obce Benešov u Semil na rok 2019 dle 

předloženého návrhu. 

č. 12/ZO/2019 Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč (2019 – 2022). 

č. 13/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o inventurách za rok 2018. 

č. 14/ZO/2019  Zastupitelstvo schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ, p. o. 

za rok 2018, dle předloženého návrhu. 

č. 15/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke stanovám Vodohospodářského sdružení 

Turnov ze dne 17. 12. 2010. 

č. 16/ZO/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Policie České republiky o bezpečnostní 

situaci v katastru obce Benešov u Semil za rok 2018. 

č. 17/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce se zastupitelkou paní 

Bc. Alenou Matěchovou na zhotovení Benešovských novin ve výši 1500,00 Kč 

a to od 1. 3. 2019. 

č. 18/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje vzdání se předkupního pravá u parcely č. 22 

v k. u. Benešov u Semil. 

č. 19/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci krizového plánu pro Obec Benešov u Semil. 

 

Ad. 8. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 20. 2. 2019 ve 22,55 hodin. 

Zapsal dne: 20. 2. 2019, Vladimír Plecháč 

Ověřil: 

MUDr. Nováková Lenka ……………………………………………… 

 

Klimeš Petr…………………………………………………………………… 


