
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 03. 09. 2013 

Přítomni:  Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Ing. Luděk Václavík, ing. Jiří Lukeš, st. 
Omluven: Vladimír Plecháč 

Program jednání:  

1. Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce 
2. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti 
3. Informace – zemní plyn na rok 2014 
4. Protokol o otevření obálek – komunikace 
5. Lávka - smlouva o dílo 
6. Přihláška na rekvalifikační kurz 
7. Pozvánka na kurz 
8. Program jednání Zastupitelstva obce 17.9.2013 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce 

Starosta informoval Radu o nadcházející kontrole hospodaření obce (24.9.2013) a 
mikroregionu (17.9.2013) ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Rada obce bere na vědomí informaci o zahájení přezkoumání hospodaření obce a DSO. 

Ad 2. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti 

Rada obce projednala návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 437/10 o výměře 
3 m2. Návrh smlouvy zaslal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Rada obce projednala návrh smlouvy o bezúplatném převodu a postupuje ho 
k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 3. Informace – zemní plyn na rok 2014 

Starosta informoval o výsledku elektronické aukce na dodavatele zemního plynu na rok 2014, 
které se obec účastnila společně s Městem Semily na základě uzavřené mandátní smlouvy. 
Vybraným dodavatelem je spol. Pragoplyn Praha. 

Rada obce bere na vědomí informaci o dodavateli zemního plynu v roce 2014. 

Ad 4. Protokol o otevření obálek – komunikace 

Rada obce projednala Protokol o otevření obálek v rámci VŘ na zhotovitele oprav místních 
komunikací na území obce. Na základě VŘ byl vybrán dodavatel M-silnice, oblastní závod 
Sever (dříve Silnice Jičín). Návrh smlouvy o dílo je součástí nabídky. 

Rada obce po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem dle 
návrhu. 

Ad 5. Lávka - smlouva o dílo 



Rada obce projednala návrh smlouvy o dílo se společností TEST (Stružinec) na poslední část 
opravy dřevěné lávky přes Jizeru. Práce budou dokončeny do 9.11.2013. 

Rada obce po projednání souhlasí s uzavření smlouvy o dílo na opravu dřevěné lávky se 
společností TEST Stružinec. 

Ad 6. Přihláška na rekvalifikační kurz 

Starosta obce informoval o nabídce Střední školy technické Praha 4 na rekvalifikační kurz pro 
hrobníky. Nabídka se týká vzdělávání pro provozovatele pohřebiště (hřbitov). Starosta zváží 
účast či vyslání zástupce obce. 

Rada obce bere na vědomí informace o nabídce rekvalifikačního kurzu. 

Ad 7. Pozvánka na kurz 

Rada obce projednala pozvánku na dvoudenní kurz „Tvorba programu rozvoje obce“, který se 
koná ve dnech 24.-25.10.2013 v Semilech. 

Rada obce bere na vědomí informace o připravovaném kurzu. 

Ad 8. Program jednání Zastupitelstva obce 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 19. 9. 2013: 
1. Rozpočtové opatření č.4 
2. Schválení bezúplatného převodu nemovitosti -  p.p.č. 437/10 o výměře 3m2 
3. Schválení prodeje p.p.č. 126 o výměře 248 m2 
4. Vyhlášení záměru prodeje majetku p.p.č. 1585/3,  
5. Bytový pořadník 
6. Různé  

Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 19. 9. 2013 dle návrhu. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 3. 9. 2013 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


