
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 17. 4. 2019 

v zasedací místnosti obecního úřadu od 19h. 

Přítomni: Mgr. Slavíková Veronika (starostka obce), Plecháč Vladimír (místostarosta) Ing. Jiří Lukeš, 

Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Ing. Holata Petr, Špiroch 

Václav, Bc. Matěchová Alena, MUDr. Nováková Lenka, Mgr. Menšík Jakub, Jaroslav Houha, Jan Klikar, 

BBA. 

Omluveni: Ing. Bís Ladislav 

Ad. 1. Zahájení 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala, že počtem z celkového počtu 15 zastupitelů 

bylo přítomno 14 osob, 1 osoba nebyla přítomna. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po celou dobu 

zasedání. Schvalovací kvorum činí 8 hlasů. 

Ad. 2. Volba řídících orgánů obce 

Starostka navrhla: 

-za zapisovatele: Vladimíra Plecháče 

-za ověřovatele: Jaroslava Houhu, Jana Klikara, BBA 

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.  

Program: 

1. Nový návrh kritérií pro bytový pořadník 

2. Bytový pořadník 

3. Veřejnoprávní smlouvy se spolky 

4. Darovací smlouvy dle schváleného rozpočtu (Fokus Semily, centrum Lira) 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (pí. Filipová) 

6. Schválení smlouvy o přijetí dotace na 13. sjezd rodáků 

7. Rozvojový dokument obce (informace) 

8. Rozpočtové změny č. 1 (informace)  

9. Informace ke stížnostem „cesta na hrad“ (informace) 

10. Finanční návrhy na zhotovení chodníku na hřbitově (od kříže ke zvonici) 

11. Vzdání členství ve finančního výboru 

12. Volba nového člena finančního výboru 



13. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

14. Informace k havárii kanalizace v Podmošně 

Zastupitelstvo schválilo program 14 hlasy. 

 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad. 5.1. Nový návrh kritérií pro bytový pořadník 

Starostka obce seznámila zastupitele s novým návrhem kritérií pro bytový pořadník, zastupitele vznesli 

připomínky, po doplnění požadavku do bytového pořadníku starostka obce nechala hlasovat. 

Zastupitelstvo schvaluje kritéria pro bytový pořadník. 

pro 13 hlasy, 0 proti, 1 zdržel (Ing. Jiří Lukeš) 

 

Ad 5.2. Bytový pořadník 

Starostka obce představila zastupitelům bytový pořadník, po krátké diskuzi starostka nechala hlasovat. 

Zastupitelstvo schvaluje bytový pořadník. 

 pro 14 hlasů, proti 0, zdržel 0 

 

Ad. 5.3. Veřejnoprávní smlouvy se spolky 

Starostka obce předložila zastupitelům k projednání veřejnoprávní smlouvy se spolky v obci Benešov 

u Semil, pro rok 2019. 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy se spolky (TJ, KČT, SDH, SOKOL a MS Jizera) 

dle předložených návrhů. 

 pro 14 hlasy, proti 0, zdržel 0 

 

Ad. 5.4. Darovací smlouvy dle schváleného rozpočtu (Fokus Semily, centrum Lira) 

Starostka obce předložila zastupitelstvu obce k projednání varovací smlouvy (Fokus Semily, centrum 

Lira) 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvy (Fokus Semily, centrum Lira) dle předložených návrhů. 

Pro 14 hlasů, proti 0, zdržel 0 

 

Ad. 5.5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti. 

Starostka obce předložila zastupitelstvu k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti 

na parcele 2506, v kú. Benešov u Semil, která je ve vlastnictví obce Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti na parc. č. 2506 v kú. 

Benešov u Semil, která je ve vlastnictví obce Benešov u Semil. 

Pro 14 hlasů, proti 0, zdržel 0 



Ad. 5.6. Schválení smlouvy o přijetí dotace Libereckého kraje na 13. sjezd rodáků 

Starostka obce předložila zastupitelstvu smlouvu o přijetí dotace na 13. sjezd rodáků od Libereckého 

kraje, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v dotačním programu 1.7 Kulturní aktivity 

v Libereckém kraji. 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace na 13. sjezd rodáků od Libereckého kraje, Odboru 

kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v dotačním programu 1.7 Kulturní aktivity v Libereckém 

kraji. 

Pro 14 hlasů, proti 0, zdržel 0 

 

Ad. 5.7. Rozvojový dokument obce (informace) 

Starostka obce požádala zastupitele Mgr. Menšíka Jakuba, aby představil zastupitelům návrh 

rozvojového dokumentu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozvojového dokumentu. 

 

Ad. 5.8. Rozpočtové změny č. 1 (informace)  

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovými změnami č. 1, které schválila na svém 

jednání rada obce dne 3. 4. 2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 1. 

 

Ad. 5.9. Informace ke stížnostem „cesta na hrad“ 

Starostka obce informovala zastupitele o stavu cesty na hrad. Firma na svoz popelnic odmítla 

po komunikaci jezdit, obec se bude snažit dotčené pozemky pod komunikací vypořádat s jejich majiteli 

a následně komunikaci upravit do požadovaného stavu.  

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ke stavu cesty „Na hrad“. 

 

Ad. 5.10. Finanční návrhy na zhotovení chodníku na hřbitově (od kříže ke zvonici) 

Starostka obce požádala Vladimíra Plecháče, aby obeznámil zastupitele s návrhy zhotovení chodníku 

na hřbitově (od kříže ke zvonici). 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy zhotovení chodníku na hřbitově (od kříže ke zvonici). 

 

Ad. 5.11. Vzdání se členství ve finančním výboru 

Starostka obce přečetla zastupitelům, vzdání se funkce člena finančního výboru, pana Jana Hubaře. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vzdání se funkce člena finančním výboru. 

 



 

Ad. 5.12. Volba nového člena finanční výboru 

Starostka přednesla návrh na nového člena finančního výboru pana Jakuba Soudila, Dis. 

Zastupitelstvo obce schvaluje člena finančního výboru pana Jakuba Soudila, Dis. 

Pro 14 hlasů, proti 0, zdržel 0 

 

Ad. 5.13 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

Starostka obce předložila zastupitelům nápravu Obecně závazné vyhlášku č. 2/2019 o nočním klidu, 

kterou se nahrazuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 ze dne 20. 2. 2019. O úpravu vyhlášky požádalo 

Ministerstvo vnitra na základě posouzení rozporu zákonnosti OZV č. 1/2019 Obce Benešov u Semil.   

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o nočním klidu. 

Pro 13 hlasů, proti 0, zdržel 1 (Ing. Kovář Petr) 

 

Ad. 5.13. Informace k havárii kanalizace v Podmošně 

Starostka obce vysvětlila zastupitelům problémy s páteřní kanalizací v Podmošně, dále představila 

navržená opatření. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí problémy s páteřní kanalizací v Podmošně a navržená opatření. 

 

Ad. 19. Diskuze 

 

Ad. 20. Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 17. 4. 2019 

č.20/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje kritéria pro bytový pořadník. 

č.21/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník. 

č. 22/ZO/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvy se spolky (TJ, KČT, SDH, SOKOL 

a MS Jizera), dle předložených návrhů. 

č. 23/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvy (Fokus Semily, centrum Lira), 

dle předložených návrhů. 

č. 24/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti na parc. 

č. 2506, v kú. Benešov u Semil, která je ve vlastnictví obce Benešov u Semil.. 

č. 25/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace na 13. sjezd rodáků 

od Libereckého kraje Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v dotačním 

programu 1.7 Kulturní aktivity v Libereckém kraji. 

č. 26/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozvojového dokumentu. 



č. 27/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 1. 

č. 28/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ke stavu cesty „Na hrad“. 

č. 29/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy zhotovení chodníku na hřbitově (od kříže 

ke zvonici). 

č. 30/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí vzdání se funkce člena finančním výboru. 

č. 31/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje člena finančního výboru pana Jakuba Soudila, Dis. 

č. 32/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o nočním klidu. 

č. 33/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí problémy s páteřní kanalizací v Podmošně 

a navržená opatření. 

 

Ad. 8. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 17. 4. 2019 ve 21,30 hodin. 

Zapsal dne: 17 4. 2019, Vladimír Plecháč 

Ověřil: 

Jaroslav Houha……………………………………………… 

 

Jan Klikar, BBA .…………………………………………... 

 


