
Zápis z Rady obce Benešov u Semil dne 09. 07. 2013 

Přítomni:  Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, Ing. Jiří Lukeš st. 

Program jednání:  

1. Seznámení s výsledkem veřejnosprávní kontroly na obci 
2. Seznámení s výsledkem veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ 
3. Žádost o zařazení do bytového pořadníku 
4. Směrnice č.3 – reálná hodnota majetku určeného k prodeji 
5. Směrnice č.4 – k ochraně majetku 
6. Místní komunikace - poptávkové řízení 
7. Odkup pozemků 
8. Sjezd rodáků 2014 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Seznámení s výsledkem veřejnosprávní kontroly na obci 

Rada projednala zápis o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 26.6.2013. Kontrola nahrazuje 
interní audit. Předmětem kontroly byla následná kontrola roku 2012 (konec roku) a kontrola roku 
2012 (leden – květen). Jedním z výstupů byl návrh směrnice o ochraně majetku (viz níže). 

Rada obce bere na vědomí předložený výsledek veřejnosprávní kontroly obce. 

Ad 2. Seznámení s výsledkem veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ 

Rada projednala protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly základní školy a mateřské školy. 

Rada obce bere na vědomí předložený výsledek veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Benešov 
u Semil. 

Ad 3. Žádost o zařazení do bytového pořadníku 

Rada projednala žádost p. Mičulky o přidělení obecního bytu. Žádost projedná bytová komise 
s následným zařazením do bytového pořadníku.  

Rada obce bere předloženou žádost o přidělení obecního bytu a postupuje ji k projednání 
bytové komisi. 

Ad 4. Směrnice č.3 – reálná hodnota majetku určeného k prodeji 

Rada projednala návrh znění vnitřní směrnice č. 3/2013, jejímž předmětem je určení reálné hodnoty 
majetku určeného k prodeji. Směrnice je navržena na základě výsledku kontroly krajského úřadu.. 

Rada obce po projednání schvaluje směrnici č. 3/2013 dle předloženého návrhu. 

Ad 5. Směrnice č.4 - k ochraně majetku 

Rada projednala návrh znění vnitřní směrnice č. 4/2013 k ochraně majetku, jejímž předmětem jsou 
povinnosti pracovníků obce chránit majetek obce před poškozením, ničením, zneužitím. Směrnice 
je navržena na základě doporučení veřejnosprávní kontroly obce.. 

Rada obce po projednání schvaluje směrnici č. 4/2013 dle předloženého návrhu. 



Ad 6. Místní komunikace - poptávkové řízení 

Rada projednala plánovaný rozsah oprav místních komunikací do konce roku 2013  jako podklad 
pro vyhlášení poptávkového řízení. Předmětem zakázky bude komunikace v hořením Benešově 
(pod kravínem) a Podmošnou (dolní část p.p.č. 2506 k Žídkom). Pokračování opravy p.p.č. 2506 (k 
p. Janů) proběhne až po dokončení stavebních.  

Rada obce souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení v rozsahu části 1 a 2 dle předložených 
podkladů a pověřuje starostu předložením nabídek na příští jednání.  

Ad 7. Odkup pozemků 

Rada projednala žádost o odkup pozemků p.p.č. 1585/4 a 1585/3 (pod Starými). Původní záměr 
prodeje byl vyhlášen už v roce 2007. Před případným prodejem je třeba zaměřit hranice pozemků 
(hraniční body p.p.č. 1585/4) s ohledem na polohu místní komunikace.  

Rada obce bere na vědomí předloženou žádost o odkup pozemků a pověřuje starotu 
zajištěním vytyčení pozemků a předložením podkladů na příští jednání Rady obce a 
Zastupitelstva obce.  

Ad 8. Sjezd rodáků 2014 

Rada (vč. předsedy kulturní komise) projednala otázku pořádání Sjezdu rodáků v roce 2014. Je 
třeba stanovit termín a způsob organizace akce, zapojení obce a spolků. Součástí sjezdu jsou oslavy 
výročí SDH.Předseda KKS svolá na 10. září rozšířené jednání kulturní komise za účastí starosty a 
zástupců spolků.  

Rada bere na vědomí informace o přípravě Sjezdu rokáků. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 09. 07. 2013  

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


