
ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 27. 5. 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, Klikar Jan BBA., MUDr. 

Nováková Lenka, Ing. Kovář Petr, Ing. Holata Petr, Špiroch Václav, Mgr. Menšík Jakub, Ing. Bís Ladislav, 

Menšíková Michaela 

Omluveni: Ing. Kovář Petr, 

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: Vladimír Plecháč 

- za ověřovatele: Jan Klikar BBA, Ing. Jiří Lukeš 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 3. Způsob hlasování 

Starostka navrhla hlasovat veřejně ke každému projednanému bodu zvlášť. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 14 hlasy. 

 

Ad. 4. Program jednání 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dle pozvánky.  

Program: 

1. Směna pozemků - záměr 

2. Věcné břemeno – el. přípojka k parcele vedle hasičárny 

3. Úprava vedení el. sítě ČEZ Muchov – Podolí a nutná úprava VO 

4. Plánovaná oprava VVN ČEZ Podmošna – Převráť 



5. Rozpočtové opatření č. 2/2020 

6. Odvodnění zvonice – postup oprav a zadávací řízení 

7. Rozvojový dokument obce 

8. Postup při zadávání dokumentace k rekonstrukci budovy čp. 33 – informace 

9. Aktualizace plánu práce rady a zastupitelstva obce 

10. Zařazení území obce do působnosti MAS 

11. Zpráva bytové komise a bytový pořadník č. 40. 

12. Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí, z.s. 

13. Informace z VHS  

Zastupitelstvo schválilo program 14 hlasy. 

 

Ad. 5 Projednání jednotlivých bodů 

Ad. 5.1. Směna pozemků na Koutě, Převráť- záměr 

Zastupiteltvo obce projednalo směnu části pozemku p.p.č. 19/1, který je ve vlastnictví pana Jana Mifky 

a části p.p.č. 380/1 ve vlastnictví obce Benešov u Semil, oba pozemky josu zaměřeny ve stejné výměře, 

je vyhotoven GP, na jehož základě dojde k oddělení pozemku a jeho následné směně. Ke směně do-

chází vzhledem k tomu, že obec má na pozemku pana J. Mifky vedenou obecní komunikaci a dojde tak 

k narovnání vlastnických vztahů.  

 
Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí směnu části pozemku p.p.č. 19/1 ve vlastnictví 

pana J. Mifky a části pozemku 380/1 ve vlastnictví obce Benešov a pověřuje starostku obce přípravou 

směny pozemku. 

 

Ad.5.2. Věcné břemeno – el. přípojka k parcele vedle hasičárny 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

a smlouvu o právu stavby č. IP-12-4010016/VB/3, SM Benešov u Semil – p.p.č. 1422/2. 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-

12-4010016/VB/3, SM Benešov u Semil – p.p.č. 1422/2 14 hlasy. 

 

Ad. 5.3. Úprava vedení el. sítě ČEZ Muchov – Podolí a nutná úprava VO 

Zastupitelstvo obce projednalo úpravu vedení el. sítě ČEZ Distribuce a.s. Muchov – Podolí a přechod 

vrchního vedení NN do kabelového vedení a částečnou obnovu vrchního vedení v obci, na základě 



nevyhovujícího stavu venkovního vedení NN se kterou je spojena nutná úprava VO.  předpokládaný 

termín realizace je rok 2021. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí úpravu vedení el. sítě ČEZ Muchov – Podolí a nutnou úpravu VO. 

 

Ad 5.4. Plánovaná oprava VVN ČEZ Podmošna – Převráť 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plánovanou opravu VVN na základě Energetického zákona 

č. 458/2000 VVN, kterou ČEZ Podmošna – Převráť. Stavba bude realizována za účelem celkové obnovy 

a revitalizace původního vedení (výměna ve stávající trase) včetně výměny podpěrných bodů. Jedná 

se o opravu technické infrastruktury, k jejímuž provedení není zapotřebí územní rozhodnutí, 

ani stavební povolení, je plně hrazena z investičních prostředků společnosti ČEZ Distribuce a.s. Všechny 

dotčené pozemky budou po skončení montážních prací na náklad investora upraveny a uvedeny 

do původního stavu.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plánovanou opravu VVN ČEZ Podmošna – Převráť. 

 

Ad. 5.5. Rozpočtové opatření č. 2/2020  

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 2/2020. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 14hlasy. 

 

 

Ad. 5.6. Odvodnění zvonice – postup oprav a zadávací řízení 

Zastupitelstvo obce projednalo, postup oprav a zadávací řízení na provedení hydroizolace čp. 127 -  

zvonice. 

Zastupitelstvo obce schvaluje postup oprav a zadávací řízení na provedení hydroizolace zvonice 

14 hlasy. 

 

Ad.5.7 Rozvojový dokument obce 

Starostka obce předala slovo panu Mgr. Jakubu Menšíkovi, který představil závěrečnou verzi 

Rozvojového dokumentu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečnou verzi rozvojového dokumentu. 

 

Ad. 5.8. Postup při zadávání dokumentace k rekonstrukci budovy čp. 33 – informace 

Zastupitelstvo obce projednalo možný postup při zadávání dokumentace k rekonstrukci budovy čp. 33. 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup při zadávání dokumentace k rekonstrukci budovy čp. 33. 

Pověřuje starostku obce oslovit Českou komoru architektů a zjistit podmínky do dalšího zastupitelstva. 

 

Ad. 5.9. Aktualizace plánu práce rady a zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce projednalo, aktualizaci plánu práce rady a zastupitelstva obce do konce I. pololetí 

2020. 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aktualizaci plánu práce rady a zastupitelstva do konce I. pololetí 2020  

obce 14hlasy. 

 

Ad. 5.10. Zařazení území obce do působnosti MAS  

Zastupitelstvo obce projednalo zařazení území obce do působnosti MAS 

Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce Benešov u Semil do území působnosti MAS Brána 

do Českého ráje, z.s. na programové období 2021 – 2027 14 hlasy. 

 

Ad. 5.11. Zpráva bytové komise 

Starostka obce předala slovo paní Mgr. Müllerové Daně, která přečetla zastupitelstvu zápis ze schůze 

bytové komise, kde se řešil havarijní stav v bytovém domě č. p. 134, problémy s nájemníkem v č.p. 191 

a předložila bytový pořadník č.40/2020 ke schválení. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, zprávu bytové komise a schvaluje bytový pořadník č. 40/2020 

14 hlasy. 

 

Ad Ad. 5.12 Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí, z.s. 

Zastupitelstvo obce projednalo, žádost o finanční podporu – Linka bezpečí, z.s. Zastupitelstvo obce 

doporučuje přidat žádost k sestavování rozpočtu na rok 2021. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, žádost o finanční podporu – Linka bezpečí. Zastupitelstvo obce 

doporučuje přidat žádost k sestavování rozpočtu na rok 2021. 

 

Ad Ad. 5.13 Informace z VHS 

Zastupitelstvo obce projednalo informace z VHS. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z VHS. 

 



Ad. 6. Diskuze  

Z řad hostů veřejnosti byl vznesen požadavek na úpravu dopravního značení obecní komunikace 

„Zvonice“ a požadavek na revizi stavu překopu, který vznikl díky napojení čp. 252 na obecní kanalizaci. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí požadavek na úpravu dopravního značení obecní komunikace 

Zvonice a stav komunikace. 

Ad. 7. Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil ze dne 27. 5. 2020. 

č. 13/ZO/2020  Zastupitelstvo obce Benešov u Semil bere na vědomí záměr směny části pozemku p.p.č. 

19/1 ve vlastnictví pana J. Mifky a části pozemku 380/1 ve vlastnictví obce Benešov 

a pověřuje starostku obce přípravou směny pozemku. 

č. 14/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

služebnosti č. IP-12-4010016/VB/3, SM Benešov u Semil – p.p.č. 1422/2 14 hlasy. 

č. 15/ZO/2020  Zastupitelstvo obce bere na vědomí úpravu vedení el. sítě ČEZ Muchov – Podolí a nutná 

úprava VO. 

č. 16/ZO/2020   Zastupitelstvo obce bere na vědomí plánovanou opravu VVN ČEZ Podmošna – Převráť. 

č. 17/ZO/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje, rozpočtové opatření č. 2/2020. 

č. 18/ZO/2020  Zastupitelstvo obce schvaluje, postup oprav a zadávací řízení na hydroizolace čp. 127 

zvonice.  

č. 19/ZO/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečnou verzi rozvojového dokumentu. 

č. 20/ZO/2020  Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup při zadávání dokumentace k rekonstrukci 

budovy čp. 33. Pověřuje starostku obce oslovit Českou komoru architektů a zjistit 

podmínky do dalšího zastupitelstva. 

č. 21/ZO/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje, aktualizaci plánu práce rady a zastupitelstva obce 

do konce I. pololetí 2020. 

č. 22/ZO/2020 Zastupitelstvo obce  schvaluje zařazení území obce  Benešov u Semil do území 

působnosti  MAS Brána do Českého ráje, z.s. na programové období 2021 – 2027. 

č. 23/ZO/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu bytové komise a schvaluje bytový pořadník 

č. 40/2020. 

 č. 24/ZO/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí, žádost o finanční podporu – Linka bezpečí, z.s. 

Zastupitelstvo obce doporučuje přidat žádost k sestavování rozpočtu na rok 2021. 

č. 25/ZO/2020  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z VHS. 

č. 26/ZO/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí požadavek na úpravu dopravního značení obecní 

komunikace Zvonice a stav komunikace. 



Ad. 8. Závěr 

Jednání bylo ukončeno dne 27. 5. 2020. ve 22:15 hodin. 

Zapsal dne: 27. 5. 2020. Vladimír Plecháč 

Ověřil: Jan Klikar BBA                                                                                    Ing. Jiří Lukeš 

 

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


