
Zápis č. 2  
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 19. 4. 2012 

Přítomni: Dolenský Vladimír, Ing. Kovář Petr, MUDr. Kučera Zdeněk, Lampa Dalibor, Ing. 
Lukeš Jiří st., Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Plecháč Vladimír 

Omluveni: Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská Ivana 
Nepřítomni: Ing. Hylmar Jan, Klimeš Petr, Ing. Václavík Luděk 

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 8 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 

Starosta navrhl  za zapisovatele:  Ing. Jiří Lukeš st. 
za ověřovatele:  Michaela Menšíková, MUDr. Zdeněk Kučera 

Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu. Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 3. Způsob hlasování  

Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování. Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu: 

1. Zprávy předsedů komisí a výborů 
2. Rozpočtové opatření č. 1/2012 
3. Informace o optimalizaci provozu pobočky České pošty v Benešově u Semil  
4. Smlouva o pronájmu pozemku Agrocentrum Jizeran 
5. Záměr směny pozemků u bytovek na Převráti 
6. Vícestranná smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném Zadávání a 

o zmocnění centrálního zadavatele při výběru dodavatele plynu 
7. Darovací smlouva s MR Pojizeří 
8. POV - Grantový fond Libereckého kraje 



9. Žádost o bezúplatný převod komunikací od PF ČR 
10. Cyklostezka Jizera - informace o projektu a projednání pozemků 
11. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2011 v ZŠ a MŠ Benešov u Semil 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání. Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5. Projednání jednotlivých bodů 

Ad 5.1. Zprávy předsedů komisí a výborů 

Předsedové kontrolního výboru, finančního výboru, komise pro kulturu a sport, komise 
životního prostředí a bytové komise přednesli zprávy o činnosti komisí a výborů za uplynulé 
období. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí. 

Ad 5.2. Rozpočtové změny č.1/2012 

Předseda Finančního výboru předložil návrh rozpočtových změn v celkové výši 31 tis. Kč 
(viz příloha č. 1). 

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2012 dle návrhu.  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.3. Informace o optimalizaci provozu pobočky České pošty v Benešově u Semil 

Zastupitelstvo projednalo návrh České pošty týkající se úpravy obslužnosti katastrálního 
území obce Benešov u Semil v rámci projektu Partner. Zastupitelstvo bylo seznámeno 
s úpravou hodin pro veřejnost u provozovny v Benešově u Semil a navrhovanými změnami 
v obsazení pobočky. 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem České pošty a.s.  
Pro 0, proti 8, zdržel se 0. 

Ad 5.4. Smlouva o pronájmu pozemku Agrocentrum Jizeran 

Zastupitelstvo obec projednalo návrh smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 121/1 
s Agrocentrem Jizeran a.s. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za účelem provozování 
zemědělské výroby. Obec získala pozemek bezplatně od Pozemkového fondu ČR. Nájemce 
zaplatí daň z nemovitosti a nájem ve výši 115 Kč ročně. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu pozemku dle 
předloženého návrhu. Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.5. Záměr směny pozemků u bytovek na Převráti 

Zastupitelstvo projednalo záměr směny pozemků u bytovek na Převráti. Jedná se o pozemky 
p.p.č. 357/5 (v majetku SBD Semily) a pozemků p.p.č. 361/3a a p.p.č. 361/3b (v majetku 
obce). Navrhovaná směna již byla projednána, předmětem projednání bylo schválení 
zveřejnění záměru směny.  

Zastupitelstvo obce po projednání přesouvá bod na jednání ZO dne 28. 6. 2012. 



Ad 5.6. Vícestranná smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 
zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele při výběru dodavatele plynu 

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy pro rok 2013 a 2014. Uzavření smlouvy mezi 
centrálním zadavatelem (Město Semily) a pověřujícími zadavateli je jedním z kroků 
k realizaci nákupu zemního plynu na komoditních burzách. Účelem smlouvy je ustanovení 
centrálního zadavatele, jakož i potřebné pověření k jednání v zastoupení jednotlivých 
zadavatelů za účelem zajištění dodávek zemního plynu.  

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy Vícestranné smlouvy o společném 
postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele 
dle předloženého návrhu. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.7. Darovací smlouva s MR Pojizeří 

Zastupitelstvo projednalo návrh darovací smlouvy mezi obcí a DSO Mikroregion Pojizeří na 
bezplatný převod informačních tabulí a informačních panelů na pozemcích p.p.č. 264/4, 
2523/26, 430/3, 2113 a 318/4 do majetku obce. Prvky byly zhotoveny a umístěny v rámci 
realizace projektu Turistický informační systém Horního Pojizeří financovaného ze SROP.  

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy dle předloženého návrhu. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.8. POV - Grantový fond Libereckého kraje 

Zastupitelstvo projednalo návrh žádosti o dotaci z Grantového programu Libereckého kraje 
č. 17 – Programu obnovy venkova. Rada projednala návrh žádosti z vyhlášených dotačních 
titulů 1-4 doporučila Rada žádost na opravu místních komunikací.  

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti do Grantového fondu Libereckého kraje 
– Programu obnovy venkova dle předloženého návrhu. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.9. Žádost o bezúplatný převod komunikací od PF ČR 

Zastupitelstvo projednalo žádost o bezúplatný převod komunikaci na Muchově a na Koutě od 
Pozemkového fondu ČR. Předmětem žádosti jsou pozemky p.p.č. 2504/1 (Na Koutě) a p.p.č. 
2571 (Muchov).  

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 
2504/1 a 2571 od Pozemkového fondu ČR dle předloženého návrhu. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.10. Cyklostezka Jizera - informace o projektu a projednání pozemků 

Starosta informoval zastupitelstvo o stavu projektové přípravy cyklostezky Jizera na území 
obce. V rámci zpracování dokumentace pro zemní rozhodnutí je třeba projednat souhlasy 
majitelů dotčených pozemků s umístěním stavby.  

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu a místostarostu jednáním s majiteli 
pozemků dotčených plánovanou cyklostezkou Greenway Jizera.  
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5.11. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2011 v ZŠ a MŠ Benešov 
u Semil 

Zastupitelstvo projednalo návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ předložený 
ředitelem školy, který navrhuje převod hospodářského výsledku ve výši 311,53 Kč do 
Rezervního fondu. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u 
Semil za rok 2011 dle předloženého návrhu. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 6. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 19. 4. 2012: 

č. 6/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2012 dle návrhu. 

č. 7/2012: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem České pošty a.s.  

č. 8/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu pozemku 
dle předloženého návrhu. 

č. 9/2012: Zastupitelstvo obce po projednání přesouvá bod na jednání ZO dne 28. 6. 2012. 

č. 10/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy Vícestranné smlouvy 
o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění 
centrálního zadavatele dle předloženého návrhu. 

č. 11/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy dle předloženého 
návrhu. 

č. 12/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti do Grantového fondu Libereckého 
kraje – Programu obnovy venkova dle předloženého návrhu. 

č. 13/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků 
p.p.č. 2504/1 a 2571 od Pozemkového fondu ČR dle předloženého návrhu. 

č. 14/2012: Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu a místostarostu jednáním 
s majiteli pozemků dotčených plánovanou cyklostezkou Greenway Jizera. 

č. 15/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
Benešov u Semil za rok 2011 dle předloženého návrhu. 

Ad 7. Závěr. 

Jednání bylo ukončeno v 21.00 hodin. 

Zapsal dne 19. 4. 2012 ing. Jiří Lukeš st.  

 

Ověřili: Michaela Menšíková 

MUDr. Zdeněk Kučera 
 
 
 
 

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


