
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 12. 6. 2019 

v zasedací místnosti obecního úřadu od 19 hodin 

 

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

Klimeš Petr, Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Špiroch Václav, Bc. Matěchová Alena, , Mgr. 

Menšík Jakub, Jaroslav Houha. Jan Klikar BBA. Ing. Bís Ladislav 

Omluveni: MUDr. Nováková Lenka, Ing. Holata Petr, Ing. Kovář Petr 

 

Ad. 1. Zahájení 

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

zastupitelů bylo přítomno 12 osob, 3 osoby nebyly přítomny. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet 

po celou dobu zasedání. Schvalovací kvorum činí 8 hlasů. 

 

Ad. 2. Volba řídících orgánů obce 

Starostka navrhla: 

-za zapisovatele: Vladimíra Plecháče 

-za ověřovatele:  Klimeš Petr, Ing. Bís Ladislav 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12hlasy. 

Ad. 3. Způsob hlasování: 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 12 hlasy. 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky.  

Program: 

1. Žádost o finanční podporu Linky bezpečí z. s. 

2. Směna pozemků – schválení upravené smlouvy 

3. Darovací smlouva 

4. Nový plán práce rady a zastupitelstva obce pro II. pololetí 2019 

5. Návrh rekonstrukce zvoničky 



6. Závěrečný účet obce za rok 2018 

7. Účetní závěrka obce za rok 2018 a zpráva o kontrole hospodaření za rok 2018 

8. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil p. o. 

9. Bytový pořadník č. 36 

10. Závěrečný účet VHS Turnov 

11. Závěrečný účet Mikroregion Pojizeří 

Doplnění: 

12. Závěrečný účet Dobrovolného svazku měst a obci, Semily-Chuchelna –Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo schválilo program 12hlasy. 

 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad. 5.1. Žádost o finanční podporu Linky bezpečí z. s. 

Starostka obce seznámila zastupitele s žádosti o finanční podporu Linky bezpečí z. s. Po projednání 

se zastupiteli obce, starostka nechala hlasovat. 

Zastupitelstvo neschvaluje finanční podporu Linky bezpečí z. s. 

(pro 1 hlas - Ing. Jiří Lukeš, 11 proti, 0 zdržel) 

 

Ad 5.2. Směna pozemků – schválení upravené smlouvy  

Starostka obce předložila zastupitelstvu upravenou smlouvu ke směně pozemků dle vyhlášeného 

záměru a to pozemku č. 240/2, který je v majetku obce za pozemky p.č. 322/5 a 419/11. 

Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu 11 hlasy (zdržel se 1 - Špiroch Václav) 

 

Ad. 5.3. Darovací smlouva parcel 2560/1, 2560/6 

Starostka obce předložila zastupitelům upravenou darovací smlouvu parcel 2560/1, 2560/6 v kú. 

Benešov u Semil.  

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu parcel 2560/1, 2560/6 12 hlasy. 

 

 

 



Ad. 5.4. Nový plán práce rady a zastupitelstva obce pro II. pololetí 2019 

Starostka obce předložila zastupitelstvu k projednání plán práce rady a zastupitelstva obce pro 

II. pololetí 2019. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Nový plán práce rady a zastupitelstva obce pro II. pololetí 2019 12 

hlasy. 

 

Ad. 5.5. Návrh rekonstrukce zvoničky 

Starostka obce předložila zastupitelstvu k projednání návrh rekonstrukce zvoničky od architekta Ing. 

Václava Hájka. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rekonstrukce zvoničky. 

 

Ad. 5.6. Závěrečný účet obce za rok 2018 

Starostka obce předložila zastupitelstvu k projednání závěrečný účet obce za rok 2018. 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 12 hlasy. 

 

Ad. 5.7. Účetní závěrka obce za rok 2018 a zpráva o kontrole hospodaření za rok 2018 

Starostka obce předložila zastupitelstvu k projednání účetní závěrku obce za rok 2018 a zprávu o 

kontrole hospodaření za rok 2018. 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 a zprávu o kontrole hospodaření za rok 

2018 12 hlasy. 

 

Ad. 5.8. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil p. o. 

Starostka obce předložila zastupitelstvu k projednání účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil p.o. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil p.o. 

 

Ad. 5.9./1 Bytový pořadník č. 36 

Starostka obce předložila k projednání zastupitelstvu návrh bytového pořadníku č. 36. sestavený 

bytovou komisí. Bytová komise navrhla přidělení pěti mimořádných bodů za sociální bytovou situaci 

občana Benešova u Semil.   

Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení mimořádných bodů za sociální bytovou situaci a schvaluje 

bytový pořadník č. 36 12 hlasy.  



 

Ad. 5.10. Závěrečný účet VHS Turnov 

Starostka obce předložila zastupitelstvu závěrečný účet VHS Turnov. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet VHS Turnov. 

 

Ad. 5.11. Závěrečný účet Mikroregion Pojizeří 

Starostka obce předložila zastupitelstvu závěrečný účet Mikroregion Pojizeří. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Mikroregion Pojizeří. 

 

Ad. 5.12. Závěrečný účet Dobrovolného svazku měst a obci, Semily-Chuchelna –Benešov u Semil. 

 Starostka obce předložila zastupitelstvu závěrečný účet Dobrovolného svazku města a obcí, Semily - 

Chuchelna – Benešov u Semil. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku města a obcí, Semily - 

Chuchelna – Benešov u Semil. 

 

Ad. 19. Diskuze 

 

Ad. 20. Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 12. 6. 2019 

č. 34/2019  Zastupitelstvo neschvaluje finanční podporu Linky bezpečí z. s. 

č. 35/2019  Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu parcel. 

č. 36/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu parcel 2560/5 , 2560/6. 

č. 37/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje Nový plán práce rady a zastupitelstva obce pro II. 

  pololetí 2019. 

č. 38/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rekonstrukce zvoničky. 

č. 39/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření Obce Benešov u Semil  

  a závěrečný účet Obce Benešov u Semil za rok 2018 včetně zprávy o výsledku  

  přezkoumání hospodaření Obce Benešov u Semil za rok 2018 a to bez výhrad. 

č. 40/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 a zprávu o kontrole 

  hospodaření za rok 2018 

č. 41/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil p.o. 



č. 42/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení mimořádných bodů za sociální bytovou situaci 

  a schvaluje bytový pořadník č. 36. 

č. 43/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet VHS Turnov 

č. 44/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Mikroregion Pojizeří. 

č. 45/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku města 

  a obcí, Semily-Chuchelna –Benešov u Semil. 

 

 

 

Ad. 8. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 12. 6. 2019 ve 21,50 hodin. 

Zapsal dne: 12 6. 2019, Vladimír Plecháč 

Ověřil: 

Ing. Bís Ladislav ……………………………………………… 

 

Klimeš Petr.…………………………………………... 

 


