
Zápis č. 3  
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 21. 6. 2012 

Přítomni: Dolenský Vladimír, Ing. Kovář Petr, MUDr. Kučera Zdeněk, Lampa Dalibor, 
Ing. Lukeš Jiří ml., Ing. Lukeš Jiří st., Ing. Šidlichovská Ivana, Špiroch Václav, 
Ing. Václavík Luděk  

Omluveni: Menšíková Michaela, Mgr. Müllerová Dana, Plecháč Vladimír, Ing. Hylmar 
Jan, Klimeš Petr 

Nepřítomni: Menšík Zdeněk  

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 9 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 

Starosta navrhl  za zapisovatele:  Ing. Jiří Lukeš ml. 
za ověřovatele:  Vladimír Dolenský, Ing. Petr Kovář 

Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu. Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 3. Způsob hlasování  

Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování. Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 4. Program jednání 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu: 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Záměr výstavby geotermální elektrárny 
3. Závěrečný účet obce za rok 2010 
4. Závěrečný účet DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2010 
5. Závěrečný účet DSO Svazek obcí Semily, Benešov u Semil a Chuchelna za rok 2010 
6. Rozpočtové opatření č. 2 
7. Plán práce na II. pololetí 2011 
8. Nabídka na odkup nemovitosti  č.p. 33 spolu s pozemky 



9. Směna pozemků u SBD 
10.  Bytový pořadník 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle návrhu. 
Pro 9, 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. Záměr výstavby geotermální elektrárny 

Zástupce společnosti ENERGEO, SE (ing. Voborský) seznámil zastupitelstvo se záměrem 
„Geotermální elektrárna Benešov u Semil – Pod Mošnou“. Záměrem stavby je využití 
geotermální energie pro výrobu elektrické energie a tepla a obsahuje hloubkové vrty a 
geotermální elektrárnu. Jako geotermální elektrárna budou využity stávající stavební objekty.  

Stavba bude umístěna a realizována na pozemcích p.p.č. 181/9, 181/8, 181/7, 181/11 
v katastrálním území Benešov u Semil ve stávajícím uzavřeném areálu Hybler Invest, s.r.o., tj. 
na pozemcích, které leží dle územního plánu na ploše průmyslová výroby a sklady. 

Zastupitelstvo projednalo žádost o stanovisko - souhlas se záměrem a vyžádalo si odpovědi na 
dotazy a připomínky k záměru. Starosta vyzval zastupitele k předložení dodatečných dotazů a 
připomínek do jednání Rady obce dne 10. 7. 2012. Zástupce společnosti přislíbil zodpovězení 
předaných dotazů k záměru a vyjasnění nejasností. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o záměru a postupuje ho k projednání na 
příští jednání. 

Ad 5.3. Závěrečný účet obce 

Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce a celoroční hospodaření obce za rok 
2011. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření Obce Benešov u Semil a závěrečný 
účet Obce Benešov u Semil za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření Obce Benešov u Semil za rok 2011 a to bez výhrad. 
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.4. Závěrečný účet DSO Mikroregion Pojizeří 

Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu a celoroční hospodaření svazku za rok 
2011. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří a 
závěrečný účet DSO za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 



DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2011 a to bez výhrad. 
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.5. Závěrečný účet DSO Svazek obcí Závěrečný účet DSO Svazek obcí Semily, 
Benešov u Semil a Chuchelna za rok 2010 

Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu a celoroční hospodaření svazku za rok 
2011. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. 
Kontrolu hospodaření provedla nezávislá auditorka ing. Renata Janečková. 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření DSO Svazek obcí Semily, Benešov 
u Semil a Chuchelna za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
DSO za rok 2011 a to bez výhrad. 
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.6. Rozpočtové opatření č. 2/2012 

Předseda Finančního výboru předložil návrh rozpočtového opatření č. 2 v celkové výši 
35.464,97 Kč (viz příloha). 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle návrhu.  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.7. Plán práce na II. pololetí 

Zastupitelstvo projednalo plán práce na 2. pololetí roku 2012. 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje plán práce Rady a Zastupitelstva obce na 
2. pololetí roku 2012 dle návrhu.  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.8. Nabídka na odkup nemovitosti  č.p. 33 spolu s pozemky 

Zastupitelstvo projednalo opakovaný návrh na odkup nemovitosti č.p. 33 s přilehlými 
pozemky. Oproti předchozí nabídce z května 2011 byla snížena nabídnutá cena odkupu pro 
obec na 1.900.000 Kč. Obec nemá záměr využití objektu. 

Zastupitelstvo obce po projednání nesouhlasí s odkupem nemovitosti č.p. 33 dle 
předložené nabídky. 
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.9. Záměr směny pozemků u SBD 

Zastupitelstvo projednalo záměr směny pozemků u bytovek SBD 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 souhlasí se zveřejněním záměru změny pozemků p.p.č. 361/3a a 
p.p.č. 361/3b dle předloženého návrhu. 
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5.10. Bytový pořadník 

Bytová komise předložila upravený bytový pořadník č. 2 z června 2012. 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předložený bytový pořadník č. 2. 
Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 6. Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 21. 6. 2012: 

č. 16/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření Obce Benešov u Semil a 
závěrečný účet Obce Benešov u Semil za rok 2011 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Obce Benešov u Semil za rok 2011 a to bez výhrad. 

č. 17/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří a 
závěrečný účet DSO za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2011 a to bez výhrad. 

č. 18/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření DSO Svazek obcí Semily, 
Benešov u Semil a Chuchelna za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření DSO za rok 2011 a to bez výhrad. 

č. 19/2012: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle návrhu. 

č. 20/2012: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje plán práce Rady a Zastupitelstva 
obce na 2. pololetí roku 2012 dle návrhu. 

č. 21/2012: Zastupitelstvo obce po projednání nesouhlasí s odkupem nemovitosti č.p. 33 dle 
předložené nabídky. 

č. 22/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků p.p.č. 361/3a 
a p.p.č. 361/3b dle předloženého návrhu. 

č. 23/2012: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předložený bytový pořadník č. 2. 

Ad 7. Závěr. 

Jednání bylo ukončeno v 21.30 hodin. 

Zapsal dne 21. 6. 2012 ing. Jiří Lukeš ml.  

 

Ověřili: Vladimír Dolenský 

Ing. Petr Kučera 
 
 
 
 

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


