
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 26. 2. 2020 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu od 19 h 

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

Klimeš Petr, Mgr. Müllerová Dana, Bc. Matěchová Alena, Houha Jaroslav, Jan Klikar BBA., Ing. Kovář 

Petr, Ing. Holata Petr, Špiroch Václav, Mgr. Menšík Jakub, Ing. Bís Ladislav, Menšíková Michaela 

Omluveni: MUDr. Nováková Lenka 

 

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: Ing. Holata Petr, Mgr. Menšík Jakub 

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. OZV – Poplatek ze psů 

2. Bytový pořadník č. 39 

3. Finanční příspěvky spolkům a organizacím na rok 2020 

4. Rozpočet obce na rok 2020 (příjmy a výdaje) 

5. Veřejnoprávní smlouvy spolky a sdružení na rok 2020 

6. Darovací smlouvy pro spolky a organizace na rok 2020 

7. Zpráva o inventurách za rok 2020 

8. Návrh na rozložení hospodářského výsledku roku 2019 ZŠ a MŠ 

9. Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce za rok 2019 

10. Žádosti o připojení k vodovodní síti v rámci plánované rekonstrukce vodovodu. 

11. Koupě pozemku pod zastávkou v Podskalí 

Zastupitelstvo schválilo program 14hlasy. 



 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad. 5.1 OZV – Poplatek ze psů 

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Benešov u Semil č. 1/2020, o místním 

poplatku ze psů. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Benešov u Semil č. 1/2020, o místním 

poplatku ze psů 14hlasy. 

 

Ad. 5.2 Bytový pořadník č. 39 

Zastupitelstvo obce projednalo, Bytový pořadník č. 39. 

Zastupitelstvo obce schvaluje, Bytový pořadník č. 39 14 hlasy, (zdržel se Ing. Jiří Lukeš). 

 

Ad 5.3 Finanční příspěvky spolkům a organizacím na rok 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo finanční příspěvky spolkům a organizacím na rok 2020. 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvky spolkům a organizacím na rok 2020 14 hlasy. 

 

Ad. 5.4 Rozpočet obce na rok 2020 (příjmy a výdaje) 

Starostka obce předala slovo předsedovi finanční komise panu Ing. Ladislavu Bísovi, který představil 

návrh rozpočtu obce na rok 2020 (příjmy a výdaje). 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 (příjmy a výdaje) 14hlasy. 

 

Ad. 5.5 Veřejnoprávní smlouvy pro spolky a sdružení na rok 2020   

Zastupitelstvo obce projednalo Veřejnoprávní smlouvy pro spolky a sdružení na rok 2020 (KČT Benešov 

u Semil, SH ČMS Benešov u Semil, TJ Benešov u Semil, TJ Sokol Benešov u Semil, Kulturnící, MS Jizera 

Semily). 

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvy pro spolky a organizace na rok 2020 14 hlasy. 

 

Ad. 5.6 Darovací smlouvy pro spolky a organizace na rok 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo Darovací smlouvy pro spolky a organizace na rok 2020 (Fokus Semily, 

Centrum Lira, Český svaz včelařů Semily). 



Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvy pro spolky a organizace na rok 2020 14 hlasy. 

 

 

Ad.5.7 Zpráva o inventurách za rok 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o inventurách za rok 2020. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o inventurách za rok 2020. 

Ad. 5.8 Návrh na rozložení hospodářského výsledku roku 2019 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Benešov u Semil  

Zastupitelstvo obce projednalo Návrh na rozložení hospodářského výsledku roku 2019 příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ. Částka 77 832,85 Kč bude poukázána ve prospěch rezervního fondu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje, Návrh na rozložení hospodářského výsledku roku 2019 příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ ve prospěch rezervního fondu 14hlasy. 

 

Ad. 5.9 Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce za rok 2019 

Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce za rok 2019. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce za rok 2019. 

 

Ad. 5.10 Žádosti o připojení k vodovodní síti v rámci plánované rekonstrukce vodovodu. 

Zastupitelstvo projednalo žádosti o připojení k vodovodní síti v rámci plánované rekonstrukce 

vodovodu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednotlivé žádosti o připojení k vodovodní síti v rámci plánované 

rekonstrukce vodovodu a doporučuje žádosti zapracovat do plánů rekonstrukce vodovodního řadu 

která bude hlavním podkladem pro následnou realizaci 14 hlasy. 

 

Ad. 5.11 Koupě pozemku pod zastávkou v Podskalí 

Zastupitelstvo projednalo záměr koupě pozemku pod zastávkou v Podskalí.   

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě pozemku pod zastávkou v Podskalí 13 hlasy (zdržel se Ing. 

Jiří Lukeš). 

 

Ad. 6. Diskuze  



Z řad hostů veřejnosti byl vznesen požadavek na podmínky kácení dřevin na pozemcích obce, 

po diskuzi bylo dohodnuto následující usnesení. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo, že při kácení dřevin na pozemcích obce Benešov u Semil, především u 

dřevin v obvodu kmene 8o cm ve výšce stromu 130 cm, bude nutno požádat o dendrologický posudek 

stavu před samotným kácením 14hlasy. 

 

Ad. 7. Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 26. 2. 2020. 

č.1/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Benešov u Semil 

č. 1/2020, o místním poplatku ze psů. 

č. 2/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje Bytový pořadník č. 39.  

 č. 3/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvky spolkům a organizacím na rok 2020. 

č. 4/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 (příjmy a výdaje). 

č. 5/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvy pro spolky a sdružení na rok 

2020. 

 č. 6/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvy pro spolky a organizace na rok 2020. 

č. 7/ZO/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o inventurách za rok 2020. 

 

č. 8/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje, Návrh na rozložení hospodářského výsledku roku 2019 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Benešov u Semil. 

č. 9/ZO/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce 

za rok 2019. 

č. 10/ZO/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje jednotlivé žádosti o připojení k vodovodní síti v rámci 

plánované rekonstrukce vodovodu a doporučuje žádosti zapracovat do plánů 

rekonstrukce vodovodního řadu, která bude hlavním podkladem pro následnou 

realizaci. 

č. 11/ZO/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě pozemku pod zastávkou v Podskalí. 

Č. 12/ZO/2020  Zastupitelstvo odsouhlasilo, že při kácení dřevin na pozemcích obce Benešov u Semil, 

především u dřevin v obvodu kmene 8o cm ve výšce stromu 130 cm, bude nutno 

požádat o dendrologický posudek stavu před samotným kácením. 

 

Ad. 8. Závěr 

 



Jednání bylo ukončeno dne 26. 2. 2020. ve 22:06 hodin. 

Zapsal dne: 26. 2. 2020 Vladimír Plecháč 

 

Ověřil: Ing. Holata Petr                                                                            Mgr. Menšík Jakub 

 

…………………………………………                                                                    ………………………………………. 


