
Zápis č. 2 
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 14. 4. 2011 
Přítomni: Dolenský Vladimír, Ing. Hylmar Jan, Ing. Kovář Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš 

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

Omluveni: MUDr. Kučera Zdeněk, Klimeš Petr, 

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 12 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 

Starosta navrhl: 
- za zapisovatele:  Ing. Jiří Lukeš ml. 
- za ověřovatele:  Ing. Jan Hylmar, Zdeněk Menšík 

Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy. 

Ad 3. Způsob hlasování  

Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování 12 hlasy. 

Ad 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky: 
1. Rezignace zastupitele 
2. Slib zastupitele 
3. Zprávy předsedů výborů a komisí 
4. Rozpočtová změna č. 1 
5. Smlouva s O2 
6. Darovací smlouva 
7. Bytový pořadník 
8. Podmošna – řešení užívání pozemku p.p.č. 415/1 
9. Dotace – žádost o poskytnutí dotace 
10. POV na další období 
11. Hospodářský výsledek Základní školy 
12. Různé  

Zastupitelstvo schvaluje program jednání 12 hlasy. 



Ad 5. Projednání jednotlivých bodů  

Ad 5.1. Rezignace zastupitele 

Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem Mgr. Anny Morávkové ze dne 11. 4. 2011 ve věci 
odstoupení z funkce zastupitele. Prvním náhradníkem je Miroslav Kučera, který také 
rezignoval na místo zastupitele a postoupil ho dalšímu v pořadí, kterým je Vladimír Dolenský. 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o rezignaci zastupitele i prvního náhradníka na 
funkci zastupitele obce. 

Ad 5.2. Slib zastupitele 

Pan Vladimír Dolenský složil do rukou starosty obce slib zastupitele obce.  

Zastupitelstvo bere na vědomí slib nového zastupitele. 

Ad 5.3. 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 5.4. Rozpočtová změna č. 1 

Předseda finančního výboru seznámil zastupitele s obsahem rozpočtových opatření v rámci 
rozpočtové změny č. 1, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1. Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.5. Smlouva s O2 

Rada projednala návrh podnájemní smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. na část pozemku p.p.č. 264/2, kde je umístěn stožár TKR. Smlouva navrhuje roční 
podnájemné vy výši 85.000,- Kč za umístění a provozování zařízení základnové stanice a 
anténního stožáru do roku 2021. 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu se společností Telefónica O2 
Czech Republic dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.6. Darovací smlouva 

Zastupitelstvo projednalo návrh darovací smlouvy mezi obcí a Dětským centrem Semily na 
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro dětský stacionář.  

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu dle předloženého návrhu.  
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.7. Bytový pořadník č. 34 

Zastupitelstvo projednalo návrh aktualizovaného bytového pořadníku předložený předsedkyní 
bytové komise. Do pořadníku byly zapracovány žádosti nových uchazečů o byt. Uchazeči 
s dříve podanou žádostí budou obesláni dopisem s výzvou k potvrzení platnosti jejich žádosti. 

Zastupitelstvo schvaluje bytový pořadník č. 34. Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 



Ad 5.8. Podmošna – řešení užívání pozemku p.p.č. 415/1 

Starosta informoval o situaci na pozemku p.p.č. 415/1 a o žádosti o sepsání smlouvy k užívání 
veřejné cesty na soukromém pozemku. Majitel pozemku (Michal Špiroch) žádá o vypořádání 
vztahů, kdy přes soukromý pozemek prochází obecní cesta. Zastupitelstvo projednalo nabídku 
odprodeje dotčené části pozemku za odhadní cenu. Starosta připraví návrh smlouvy o užívání, 
nabídku k odkoupení a zadá geodetické zaměření. 

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o uzavření smlouvy o užívání pozemku p.p.č. 415/1 
a souhlasí s předloženou nabídkou na odprodej části pozemku. Zastupitelstvo schvaluje 
12 hlasy, 1 se zdržel. 

Ad 5.9. Dotace – žádost o poskytnutí dotace 

Starosta informoval o přípravě žádosti do Programu G-99 Grantového fondu Libereckého 
kraje. Předmětem žádosti je oprava dřevěné lávky přes Jizeru. Výše požadované dotace 
100.000,- Kč. Termín podání žádosti je 15. 4. 2011. Zhotovitel bude vybrán na základě 
probíhajícího poptávkového řízení. 

Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti „Oprava dřevěné lávky přes Jizeru“ do 
Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99. Zastupitelstvo schvaluje 
13 hlasy. 

Ad 5.10. POV na další období 

V souvislosti s možnostmi žádostí o dotace doporučuje Rada aktualizovat Program obnovy 
venkova. Jeden z hlavních strategických rozvojových dokumentů obce byl vy aktuálním znění 
schválen v roce 2003 a jeho platnost končí. Aktualizace proběhne na úrovni Rady a 
Zastupitelstva obce s oslovením veřejnosti o podání námětů prostřednictvím Benešovských 
novin. Před schválením dokumentu proběhne veřejné projednání programu. 

Zastupitelstvo schvaluje záměr aktualizace Programu obnovy vesnice. Zastupitelstvo 
schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.11. Hospodářský výsledek Základní školy 

Ředitel ZŠ a MŠ Benešov u Semil předložil výsledek hospodaření v roce 2010 a návrh na 
rozdělení hospodářského výsledku. ZŠ a MŠ Benešov v roce 2010 hospodařila s kladným 
výsledkem 109.426,48 Kč. Ředitel navrhuje rozdělení 87.626,48 Kč do rezervního fondu a 
21.800,- Kč do fondu odměn. 

Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Benešov u Semil za rok 2010 a 
jeho rozdělení dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy. 

Ad 5.12. Různé  

a) Doplnění finančního výboru 

Předseda finančního výboru navrhl doplnění výboru o Vladimíra Dolenského na místo 
odstoupivší Mgr. Anny Morávkové. 

Zastupitelstvo schvaluje doplnění finančního výboru o pana Vladimíra Dolenského. 
Zastupitelstvo schvaluje 12 hlasy, 1 se zdržel. 

b) Doplnění komise kultury a sportu 



Předseda komise kultury a sportu navrhl doplnění komise o Radka Nesvadbu. 

Zastupitelstvo schvaluje doplnění komise kultury a sportu o pana Radka Nesvadbu. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy 

c) Hnojení fungátem 

Zastupitelstvo projednalo informaci Agrocentra a.s. o plánu hnojení a vývozu fungátu v roce 
2011 na katastru obce Benešov u Semil. Dotčené pozemky se nachází v blízkosti ochranného 
pásma vodního zdroje. Starosta navrhl znění dopisu odboru životního prostředí Městského 
úřadu v Semilech s nesouhlasným stanoviskem obce. 

Zastupitelstvo schvaluje znění dopisu se stanoviskem obce dle předloženého návrhu. 
Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy 

Ad 6. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 14. 4. 2011. 

č. 6/2011: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1. 
č. 7/2011: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu se společností 

Telefónica O2 Czech Republic dle předloženého návrhu. 
č. 8/2011: Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu dle předloženého návrhu. 
č. 9/2011: Zastupitelstvo schvaluje bytový pořadník č. 34. 
č. 10/2011: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o uzavření smlouvy o užívání pozemku a 

souhlasí s předloženou nabídkou na odprodej části pozemku. 
č. 11/2011: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti „Oprava lávky přes Jizeru“ do 

Grantového fondu Libereckého kraje, Programu G-99. 
č. 12/2011: Zastupitelstvo schvaluje záměr aktualizace Programu obnovy vesnice. 
č. 13/2011: Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Benešov u Semil za rok 

2010 a jeho rozdělení dle předloženého návrhu. 
č. 14/2011: Zastupitelstvo schvaluje doplnění finančního výboru o pana Vladimíra 

Dolenského. 
č. 15/2011: Zastupitelstvo schvaluje doplnění komise kultury a sportu o pana Radka 

Nesvadbu. 
č. 16/2011: Zastupitelstvo schvaluje znění dopisu se stanoviskem obce dle předloženého 

návrhu. 

Ad 7. Závěr. 

Jednání bylo ukončeno v 20.55 hodin. 
 

Zapsal dne 14. 4. 2011 ing. Jiří Lukeš ml.  

Ověřili: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


