
Zápis č. 5  
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 20. 9. 2012 
 
Přítomni:  Dolenský Vladimír, Klimeš Petr, Ing. Kovář Petr, MUDr. Kučera Zdeněk, Lampa Dalibor, 

MUDr. Kučera Zdeněk, Ing. Lukeš Jiří st., Menšíková Michaela, Menšík Zdeněk, 
Mgr. Müllerová Dana, Ing. Šidlichovská Ivana, Plecháč Vladimír, 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 13 přítomných zastupitelů je 
zastupitelstvo usnášeníschopné. 

Ad 2. Volba orgánů schůze 

Starosta navrhl za zapisovatele:  Ing. Jiří Lukeš ml. 
za ověřovatele:  Dolenský Vladimír, Mgr. Müllerová Dana 

Zastupitelstvo schvaluje orgány schůze dle návrhu.  
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 3. Způsob hlasování 

Starosta navrhl hlasovat veřejně a ke každému projednávanému bodu zvlášť.  

Zastupitelstvo schvaluje způsob hlasování.  
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 4. Program jednání  

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu: 
1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Rozpočtové opatření č. 4 
3. OZV č. 1/2012  
4. Směna pozemků (SBD) 
5. Vyhlášení záměru prodeje majetku (p.p.č. 368 a část 203/3) 
6. Vyhlášení záměru směny pozemků (Hybler) 
7. Bytový pořadník 
8. Žádost o prominutí poplatku 
9. Změna dodavatele na dodávku el. energie pro obec 

Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle návrhu. 
Pro 13, 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 od 
posledního řádného jednání zastupitelstva. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí. 

Ad 5.2. Rozpočtové opatření č. 4/2012 

Předseda Finančního výboru předložil návrh rozpočtového opatření č. 4 v celkové výši 20.863 Kč (viz 
příloha). 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle návrhu.  
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, kterou se zrušuje vyhláška 
č. 7/2006 o stanovení podmínek k provozu zdrojů znečišťování ovzduší. Návrh OZV zaslalo MV ČR. 
Předmět původní vyhlášky nově řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 dle návrhu 
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.4. Směna pozemků (SBD) 

Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr směny pozemků u bytovek SBD na Převráti. Jedná se 
o směnu pozemku 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). Zveřejnění záměru bylo po předchozím projednání schváleno na jednání 21.6.2012.  

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků dle zveřejněného záměru a pověřuje starostu 
přípravou smlouvy o směně pozemků pro příští jednání. 
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.5. Vyhlášení záměru prodeje majetku (p.p.č. 368 a část 203/3) 

Zastupitelstvo projednalo návrh záměru prodeje pozemků st.p.č. 368 (výměra 22 m2) a části pozemku 
p.p.č. 203/3 (o výměře 46 m2). Na pozemcích se nachází stávající garáž a přístupová cesta. Záměr 
prodeje bude zveřejněn po dobu 30 dní a následně předložen Zastupitelstvu obce ke schválení. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p.p.č. 368 a části pozemku 
p.p.č. 203/3 dle návrhu. Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.6. Vyhlášení záměru směny pozemků (Hybler) 

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem směny pozemků mezi obcí a společností Hybler Invest 
s.r.o. Směna se týká pozemků pod projektovanou stezkou Greenway Jizera v oblasti Podmošny a 
Hradišťat. Hybler Invest je majitelem  nemovitostí  p.p.č. 430/5 o výměře 169 m2, 430/6 o výměře 
84 m2, 25/22 o výměře 94 m2, 36/1 o výměře 185 m2, 36/6 o výměře 35 m2, 36/7 o výměře 580 m2, 
36/8 o výměře 238 m2, 25/23 o výměře 17 m2, 25/24 o výměře 29 m2, 25/27 o výměře 5 m2, 25/8 
o výměře 100 m2, 35/3 o výměře 15 m2, 35/4 o výměře 21 m2, 36/5 o výměře 20 m2 v KÚ Benešov 
u Semil. Výměra pozemků je 1 592 m2. Vlastník navrhl směnu pozemků za odpovídající část pozemku 
p.p.č. 36/4 ve vlastnictví obce. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru směny pozemků mezi obcí a Hybler Invest 
s.r.o. dle návrhu. Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5.7. Bytový pořadník 

Předsedkyně bytové komise předložila návrh nového bytového pořadníku č. 3 – září 2012. Starosta 
informoval o aktuální situaci a nabídce volných obecních bytů, které budou nabídnuty uchazečům dle 
aktuálního pořadníku. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Bytový pořadník č. 3 – září 2012 dle návrhu.  
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.8. Žádost o prominutí poplatku 

Zastupitelstvo projednalo žádost o prominutí poplatku za likvidaci odpadu v roce 2012 a na následující 
2 roky pro čp. 108 (Podskalí). Důvodem je zbourání objektu a nereálná rekonstrukce v nejbližší 
budoucnosti. Zastupitelstvo odsouhlasilo prominutí poplatku pouze za rok 2012. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s prominutím poplatku za likvidaci odpadu na rok 2012 dle 
předložené žádosti. 
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.9. Změna dodavatele na dodávku el. energie pro obec 

Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Dufka na zajištění slevy nákladů za dodávky el. energie 
prostřednictvím změny dodavatele. Přepokládaná úspora činí cca 20 tis. Kč/rok (cca 19%). 
Zastupitelstvo diskutovalo další postup a související kroky v případě schválení předložené nabídky. 

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se změnou dodavatele elektrické energie od 1.1.2013 
a pověřuje radu projednáním a zajištěním dalšího postupu včetně výpovědi smlouvy se 
stávajícím dodavatelem a uzavřením smlouvy s novým dodavatelem. 
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 6. Usnesení z 5. Zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 20. 9. 2012 

č. 28/2012: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle návrhu.  
č. 29/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 dle návrhu 
č. 30/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků dle zveřejněného záměru a pověřuje 

starostu přípravou smlouvy o směně pozemků pro příští jednání. 
č. 31/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p.p.č. 368 a části 

pozemku p.p.č. 203/3 dle návrhu.  
č. 32/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje Bytový pořadník č. 3 – září 2012 dle návrhu.  
č. 33/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s prominutím poplatku za likvidaci odpadu na rok 2012 dle 

předložené žádosti. 
č. 34/2012: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se změnou dodavatele elektrické energie od 

1.1.2013 a pověřuje radu projednáním a zajištěním dalšího postupu včetně výpovědi 
smlouvy se stávajícím dodavatelem a uzavřením smlouvy s novým dodavatelem. 

Ad 7. Závěr. 

Zapsal dne 20. 9. 2012  ing. Jiří Lukeš ml.  
 
Ověřili:     Dolenský Vladimír 
 
    Mgr. Müllerová Dana 
 
 
     --------------------------      ------------------------------ 
        Dalibor Lampa                                                                      Ing.Jiří Lukeš . 
           starosta                                                                                             místostarosta  


