
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 11. 9. 2019 

v zasedací místnosti obecního úřadu od 19h 

 

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

Jiří Lukeš, Klimeš Petr, Mgr. Müllerová Dana, Špiroch Václav, Bc. Matěchová Alena, Mgr. 

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

Ing. Holata Petr, Ing. Kovář Petr 

Omluveni: Menšíková Michaela 

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 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:  Mgr. Menšík Jakub, Jan Klikar BBA 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování: 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14hlasy. 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky.  

Program: 

1. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti – věcné břemeno (ČEZ – 

nahrazení 

staré trafačky na Převráti za plastový pilíř) 

2. Žádost o podporu – Domácí hospic Duha o.p.s. 

3. Kanalizace Podmošna 

4. Rozpočtové opatření č. 4 

5. Prodej staré cisterny 



6. Informace o proběhlých investicích (Chodník na hřbitově, stání pro kontejnery) 

7. Revize OZV 

8. Bytový pořadník č. 37/2019 

9. Pozemky Hradišťata 

10. Převod České pošty pod obec 

11. Nemovitost čp. 33 (býv. Hostinec) 

12. Cyklostezka GW – informace o stavu projektu 

13. Zhodnocení Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil   

Zastupitelstvo schválilo program 14hlasy. 

 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad. 5.1. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti – věcné břemeno (ČEZ 

– nahrazení staré trafačky na Převráti za plastový pilíř) 

Starostka obce seznámila zastupitele s náhradou stávající trafostanice za platový pilíř R49, 

stávající stavba je na pozemku Obce Benešov u Semil  v části obce  Převráť – v blízkosti domu 

čp. 275. Zřízení služebnosti – věcného břemene je za  úplatu 1000 Kč. Po projednání se 

zastupiteli obce, starostka nechala hlasovat. 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti – věcné 

břemeno (ČEZ – nahrazení staré trafačky na Převráti za plastový pilíř) 14 hlasy. 

 

Ad 5.2. Žádost o podporu – Domácí hospic Duha o.p.s. 

Starostka obce přečetla zastupitelům, Žádost o podporu  pro Domácí hospic Duha o.p.s. Hospic 

Duha neposkytuje služby pro občany Obce Benešov u Semil ani v blízkém okolí. 

Zastupitelstvo zamítá Žádost o podporu pro Domácí hospic Duha o.p.s. 14 hlasy. 

 

Ad. 5.3. Kanalizace Podmošna 

Starostka obce seznámila zastupitele s havarijním stavem kanalizace v části Podmošna, 

o kterém bylo zastupitelstvo několikrát informováno. Navržené řešení firmou Zepris je, 

zprůchodnit kanalizaci speciálním frézovacím robotem. Starostka žádá zastupitele 

o mimořádné uvolnění částky 150 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádné uvolnění částky 150000kč na havarijní stav 

kanalizace v části Podmošna 14 hlasy. 

 

  



Ad. 5.4. Rozpočtové opatření č. 4 

Starostka obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 4. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č4. 14 hlasy. 

 

Ad. 5.5. Prodej staré cisterny 

 Starostka obce předložila zastupitelstvu návrh částky prodekeje staré CAS, který byl projednán 

s velitelem JSDH a radou. Vzhledem k hodnotě na trhu podobných CAS a nutným dalším 

investicím, je navrhována částka prodeje 50 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej staré cisterny za částku 50 000 Kč 14 hlasy. 

 

Ad. 5.6. Informace o proběhlých investicích (Chodník na hřbitově, stání pro kontejnery) 

Starostka obce informovala o proběhlých investicích (Chodník na hřbitově, stání 

pro kontejnery) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o proběhlých investicích. 

 

Ad. 5.7. Revize obecně závazných vyhlášek 

Starostka obce předložila zastupitelstvu návrh MV přeschválení celkem 3 OZV, zastupitelstvu 

jsou v současnosti předloženy k přeschválení dvě OZV.  

- Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

- Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, požární řád 

obce 

- Třetí vyhláška bude schválena koncem roku 2019, kdy bude jasný systém a místa třídění 

jedlých tuků a olejů, které budou pro obce povinným od roku 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 

zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

a Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, požární řád 

obce 14hlasy. 

 

  



Ad. 5.8. Bytový pořadník č. 37/2019 

Starostka obce předložila zastupitelstvu Bytový pořadník č. 37/2019. 

Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 37/2019 14hlasy. 

 

Ad. 5.9. Pozemky Hradišťata 

Starostka obce předložila návrh pro odkoupení pozemku v části Hradišťata. 

Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starostky obce k přípravným úkonům, zaměření, oceněni 

a přípravy kupní smlouvy pro pozemky v části Hradišťata 14hlasy. 

 

Ad. 5.10. Převod České pošty pod obec 

Starostka obce předložila zastupitelstvu žádost České pošty o provozování pošty v Podmošně 

obcí v rámci služby Pošta Partner. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje převod české pošty pod obec v rámci služby Pošta Partner 

14hlasy. 

 

Ad. 5.11. Nemovitost čp. 33 (býv. hostinec) 

Starostka obce předložila zastupitelstvu návrh na možné odkoupení nemovitosti čp. 33 (býv. 

hostinec), po diskuzi došlo zastupitelstvo k závěru, připravit kvalifikovaný odhad nákladů 

na rekonstrukci objektu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování kvalifikovaného odhadu nákladů na rekonstrukci 

čp.33 13 hlasy. (Pro 13hlasů, proti 0., zdržel 1 - Bc. Matěchová Alena) 

 

Ad. 5.12. Cyklostezka GW – informace o stavu projektu 

 Starostka obce požádala zastupitele Ing. Jiřího Lukeše, aby informoval přítomné zastupitele 

o stavu projektu Cyklostezky GW 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu projektu cyklostezky GW. 

 

Ad. 5.13. Zhodnocení Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil   

Starostka obce požádala zastupitelku Bc. Alenu Matěchovou o zhodnocení Sjezdu rodáků 

a přátel Benešova u Semil. Za kulturní komisi bylo poděkováno všem, kdo se na celé přípravě 

podílel a tlumočila pochvaly od účastníků Sjezdu rodáků. 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil.   

 

Ad. 6. Diskuze 

 

Ad. 7. Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 11. 9. 2019 

č.46/ZO/2019  Zastupitelstvo schvaluje žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení 

služebnosti – věcné břemeno (ČEZ – nahrazení staré trafačky na Převráti 

za plastový pilíř) 

č.47/ZO/2019   Zastupitelstvo zamítá Žádost o podporu pro Domácí hospic Duha o.p.s. 

č.48/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádné uvolnění částky 150 000 Kč 

nahavarijní stav kanalizace v části obce Podmošna. 

č.49/ZO/2019   Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4. 

č.50/ZO/2019   Zastupitelstvo obce schvaluje prodej staré cisterny za částku 50000kč 

č.51/ZO/2019  Zastupitelstvo obce obce bere na vědomí informace o proběhlých 

investicích 

č.52/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje ,-Obecně závazná vyhláška o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték 

ajiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku a Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška č. 5/2006, požární řád obce 

č.53/ZO/2019   Zastupitelstvo obce schvaluje bytový pořadník č. 37/2019. 

č.54/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starostky obce k přípravným 

úkonům ,zaměření, oceněni a přípravy kupní smlouvy pro pozemky 

v části Hradišťata. 

č.55/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje převod české pošty pod obec v rámci 

služby Pošta Partner. 

č. 56/ZO/2019  Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování kvalifikovaného odhadu 

nákladů na rekonstrukci čp. 33. 

č.57/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu projektu 

cyklostezky GW. 

Č. 58/ZO/2019  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o Sjezdu rodáků a přátel 

Benešova u Semil 



 

 

 

 

Ad. 8. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 11. 9. 2019 ve 21,45 hodin. 

Zapsal dne: 11. 9. 2019, Vladimír Plecháč 

Zastupitelstvo ukončeno 21,50h 

 

Ověřil: 

 

Mgr. Menšík Jakub……………………………………………… 

 

 

Jan Klikar BBA.………………………………………....... 

 

 


