
Zápis č. 6  
ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil 

konaného dne 15. 11. 2012 

Přítomni:  Dolenský Vladimír, Klimeš Petr, MUDr. Kučera Zdeněk, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., 
Ing. Lukeš Jiří st., Menšíková Michaela, Menšík Zdeněk, Plecháč Vladimír, Ing. Šidlichovská 
Ivana, Ing. Václavík Luděk  

Omluveni: Ing. Kovář Petr, Mgr. Müllerová Dana  

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:  Michaela Menšíková, Vladimír Plecháč 

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. Na návrh V. Plecháče byl do programu doplněn bod 
č. 15 – Vystoupení obce ze SMO ČR: 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Rozpočtové opatření č. 5 
3. OZV 2/2012 
4. Schválení smlouvy „Směna pozemků SBD – Obec“ 
5. Schválení prodeje majetku (p.p.č. 368 a část 203/3) 
6. Schválení záměru směny pozemků (Hybler – Obec) 
7. Smlouva o výpůjčce (Ehmig) 
8. Bytový pořadník č.4/2012 
9. Zásady schválení rozpočtu na rok 2013 
10. Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Benešov 
11. Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  MR Pojizeří 
12. Informace o dalším průběhu jednání  GTE Podmošna (geotermální elektrárna) 



13. Ukončení činnosti MAS Kozákov a přistoupení k MAS Brána do Českého ráje 
14. Oprava zábradlí a autovrak v Podmošně 
15. Vystoupení obce ze SMO ČR 

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. Nový bytový pořadník a Rozpočtové opatření jsou 
předmětem samostatných bodů jednání.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí. 

Ad 5.2. Rozpočtové opatření č. 5/2012 

Předseda Finančního výboru předložil návrh rozpočtového opatření č. 5 v celkové výši 50.650 Kč (viz 
příloha). Předmětem opatření je neinvestiční transfer z ÚP, neinvestiční dotace z HZS LK a dotace 
z KÚ LK na volby. Předseda finančního výboru informoval o aktuálním stavu hospodaření obce ke 
konci října 2012 ve výši: příjmy 7.747 tis. Kč, výdaje 7.178 tis. Kč. Obec hospodaří s přebytkem ve 
výši 568 tis. Kč. 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu.  
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o poplatku za komunální 
odpad. Vyhláška obsahuje navýšení cen ze strany provozovatele (SKS) a zvýšení DPH v celkové výši 
4 %. Vyhláška byla schválena dozorovým orgánem MV ČR. 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 dle návrhu. 
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.4. Schválení smlouvy „Směna pozemků  SBD – Obec“ 

Zastupitelstvo obce schválilo zveřejněný záměr směny pozemků 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). Zastupitelstvo projednalo předloženou 
žádost o projednání smlouvy na příštím jednání. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odložení projednání smlouvy a postupuje schválení 
smlouvy na příští jednání. 

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

Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr prodeje pozemků st.p.č. 368 (výměra 22 m2) a části 
pozemku p.p.č. 203/3 (o výměře 46 m2). Kupující, ing. Král ponese náklady spojené s prodejem dle 
podmínek záměru. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 368 a části pozemku p.p.č. 203/3 ing. 
Královi a pověřuje starostu uzavřením smlouvy dle podmínek zveřejněného záměru.  
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 



Ad 5.6. Schválení záměru směny pozemků (Hybler – Obec) 

Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr 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 v majetku společnosti Hybler Invest s.r.o. Směna pozemků řeší odpovídající část pozemku 
p.p.č. 36/4 ve vlastnictví obce. 

Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou pozemků mezi obcí a Hybler Invest s.r.o. a pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy dle podmínek zveřejněného záměru. Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.7. Smlouva o výpůjčce (Ehmig) 

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o výpůjčce pozemku p.p.č. 2523/26 v k.ú. Benešov u Semil. 
Na pozemku (náves před hasičskou zbrojnicí) se nachází informační tabule turistického informačního 
systému a autobusová zastávka. Výpůjčka je datována do 31. 7. 2013. Majitelé pozemku (manžele 
Ehmigovi) souhlasí s budoucím prodejem obci. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pozemku p.p.č. 2523/26 dle 
předloženého návrhu. Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.8. Bytový pořadník č. 4/2012 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh nového bytového pořadníku č. 4 – listopad 2012 předložený 
bytovou komisí. Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bodů v obecním zájmu Janu Doležalovi jako 
členovi výjezdového družstva. 

Zastupitelstvo obce schvaluje Bytový pořadník č. 4 – listopad 2012 dle předloženého návrhu.  
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.9. Zásady schválení rozpočtu na rok 2013 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh zásad pro sestavení rozpočtu obce na rok 2013. V roce 2012 byla 
uhrazena poslední splátka úvěru na plynofikaci a rozpočet tedy může být sestaven jako vyrovnaný. 

Zastupitelstvo obce souhlasí se sestavením rozpočtu obce na rok 2013 jako vyrovnaného 
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 5.10. Informace výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Benešov 

Starosta informoval o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semilv roce 2012 
ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje. V průběhu kontrola nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce 
Benešov u Semil v roce 2012. 

Ad 5.11. Informace výsledku dílčího přezkoumání hospodaření MR Pojizeří 

Starosta informoval o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří v roce 
2012 ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje. V průběhu kontrola nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO 
Mikroregion Pojizeří v roce 2012. 

Ad 5.12. Informace o dalším průběhu jednání  GTE Podmošna (geotermální elektrárna) 

Starosta informoval o dalším průběhu jednání o geotermální elektrárně Benešov u Semil – Pod 
Mošnou. Ministerstvo životního prostředí zahájilo správní řízení k podané žádosti o stanovení 



ochranného území ze strany ENTERGEO, SE. Na základě žádosti obce bylo správní řízení přerušeno 
do 27.12.2012, do kdy je třeba dodat vyjádření k ochrannému území vrtů. Vyjádření obce projedná 
zastupitelstvo na příštím jednání. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu jednání o GTE Benešov – Pod Mošnou 
a pověřuje starostu předložením návrhu vyjádření na příštím jednání Zastupitelstva obce. 

Ad 5.13. Ukončení činnosti MAS Kozákov a přistoupení k MAS Brána do Českého ráje 

MR Pojizeří, jehož je obce členem, vstoupil v r. 2004 do Místní akční skupiny (MAS) Kozákov, 
prostřednictvím které obec získala dotaci na dětské hřiště ve sportovním areálu. V posledních letech je 
činnost MAS prakticky nulová a řeší se její rozpuštění, resp. spojení s některou ze sousedících MAS. 
Starostové MR Pojizeří se shodli na vystoupení z MAS Kozákov a přistoupení k MAS Brána do 
Českého ráje (mj. oblast Lomnicka a Novopacka). Toto stanovisko bude starosta tlumočit na 
nadcházející valné hromadě MAS Kozákov dne 22.11.2012 a požádal Zastupitelstvo obce o schválení 
navrženého postupu. V případě změny bude muset Zastupitelstvo následně projednat působení MAS 
na území obce.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace situaci v Mistní akční skupině Kozákov a 
pověřuje starostu hlasováním o vystoupení z MAS Kozákov a jednáním o připojení k MAS 
Brána do Českého ráje. 

Ad 5.14. Oprava zábradlí a autovrak v Podmošně 

Starosta obce a předseda komise životního prostředí informovali o poškozeném zábradlí a autovlaku 
v Podmošně. Zábradlí propustku u Nesperových bylo poškozeno při dopravní nehodě. Vzhledem 
k nejasnosti o tom,kdo má zajistit opravu zábradlí, provede tuto obec na vlastní náklady. Dále byla 
diskutována záležitost autovlaku v blízkosti hořeních bytů. Majitel vraku nesouhlasí s likvidací a obec 
jej nemůže dát odstranit (leží na soukromém pozemku). Majitel bude vyzván k odstranění autovlaku a 
majitel pozemku k úklidu pozemku. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o řešení stavu poškozeného zábradlí a autovraku 
v Podmošně. 

Ad 5.15. Vystoupení obce ze SMO ČR 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty a Rady obce na vystoupení obce ze Sdružení měst a obcí 
ČR. Obec je členem Sdružení malých samospráv (SMS), které sdružuje a zastupuje malé obce, a 
Euroregionu Nisa.  

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s vystoupení obce ze Svazu města obcí České 
republiky. Pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 6. Usnesení z 6. Zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 15. 11. 2012 

č. 35/2012: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle návrhu.  

č. 36/2012: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 dle 
návrhu. 

č. 37/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.p.č. 368 a části pozemku p.p.č. 
203/3 ing. Královi a pověřuje starostu uzavřením smlouvy dle podmínek zveřejněného 
záměru. 

č. 38/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou pozemků mezi obcí a Hybler Invest s.r.o. a 
pověřuje starostu uzavřením smlouvy dle podmínek zveřejněného záměru.  



č. 39/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pozemku p.p.č. 2523/26 
dle předloženého návrhu. 

č. 40/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje Bytový pořadník č. 4 – listopad 2012 dle předloženého 
návrhu. 

č. 41/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí se sestavením rozpočtu obce na rok 2013 jako 
vyrovnaného. 

č. 42/2012: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s vystoupení obce ze Svazu města obcí České 
republiky.  

 

Ad 7. Závěr. 

Zapsal dne 15. 11. 2012  ing. Jiří Lukeš ml.  
 
Ověřili:     Michaela Menšková 
 
 
    Vladimír Plecháč 
 
 
 
 
 
 
 
     --------------------------      ------------------------------ 
        Dalibor Lampa                                                                      Ing.Jiří Lukeš . 
           starosta                                                                                             místostarosta  


