
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 01. 10. 2013 

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

Hosté:  ing. J. Martinec (TJ Sokol), pí Martincová, V. Špiroch (MS Jizera), J. Hubař 
(KČT), R. Lukeš (KKS), Mgr. J. Vávra (ZŠ) 

Program jednání:  

1. Společné jednání KKS  
2. Smlouva o nájmu hrobového místa 
3. Cesta Podskalí 
4. Vysílání programu KTV Semily 
5. Žádost ZŠ 
6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
7. Zateplení stropu školy 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Společné jednání KKS 

V rámci společného jednání Komise kultury a sportu, Rady obce a dalších spolků byla 
projednána organizace Rozsvícení vánočního stromu 2013 a Sjezdu rodáků 2014. 

Rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 1.12.2013 v rozsahu odpovídajícím cca roku 
2012. Následující víkend bude následovat obnovená předvánoční prodejní výstava (6.-8.12.), 
kterou zajišťuje paní Martincová, a představení loutkového divadla (v neděli 7. 12.). 

Sjezd rodáků a přátel Benešova u Semil 2014 se bude konat v sobotu 21. 6. 2014 ve formě 
společného programu za účasti všech spolků a složek (po vzoru oslav 600 let obce). V roce 
2014 se slaví 130 let SDH Benešov a 145 let DS Jizeran. Sobotní program zaštítí obec a KKS, 
v průběhu víkendu budou probíhat navazující aktivity (např. slavnostní schůze SDH, 
slavnostní bohoslužba, výstavy patchworku, starých fotografií a kreslených anekdot M. 
Prokeše, koncert country, vycházka obcí, loutkové divadlo apod.). 

Rada obce bere na vědomí informaci organizaci kulturních akcí v roce 2013 a 2014. 

Ad 2. Smlouva o nájmu hrobového místa 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 400. 

Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 400. 

Ad 3. Cesta Podskalí 

Starosta obce informoval o jednání s Městem Semily o spolupráci na opravě místní 
komunikace v Podskalí (od autobusové zastávky). Komunikace je v majetku Města Semily, 
ale je využívána i občany Benešova u Semil. Rada projednala návrh spolufinancování opravy 
komunikace v roce 2014 v rozsahu 50% nákladů z rozpočtu obce. 

Rada obce po projednání schvaluje spolufinancování opravy místní komunikace 
v Podskalí v roce 2014 z rozpočtu obce ve výši 50% celkových nákladů. 



Ad 4. Vysílání programu KTV Semily 

Rada obce projednala podmínky odvysílání programu KTV Semily v KTR Benešov u Semil. 
Videozáznam bude odvysílán bezplatně, je třeba projednat způsob předání dat, nejlépe 
elektronickou formou. Starosta obce projedná podmínky vysílání s místostarostkou města. 

Rada obce souhlasí s bezplatným odvysíláním programu KTV Semily ve vysílání KTR 
Benešov u Semil. 

Ad 5. Žádost ZŠ 

Rada obce žádost ZŠ a MŠ Benešov u Semil o čerpání z rezervního fondu školy na úhradu 
oprav ve škole v roce 2013. Návrh financování nákladů na opravu v celkové výši 564 tis. Kč 
počítá se zapojením rozpočtu ZŠ (425 tis. Kč), navýšení neinvestičního příspěvku obce (60 
tis. Kč) a čerpání z rezervního fondu ZŠ (79 tis. Kč). 

Rada obce souhlasí s čerpáním z rezervního fondu ZŠ a MŠ Benešov na provedené 
opravy dle návrhu. Rada obce bere na vědomí informaci o návrhu navýšení 
neinvestičního příspěvku obce ZŠ a MŠ Benešov a postupuje ho k projednání 
Finančnímu výboru a Zastupitelstvu obce. 

Ad 6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

Rada obce projednala zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce a mikroregionu za rok 
2013. Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad Libereckého kraje v září t.r. a shledal 
hospodaření bez závad.. 

Rada obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov u 
Semil a DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2012. 

Ad 7. Zateplení stropu školy 

Rada obce projednala předložené nabídky v rámci poptávkového řízení na zateplení stromu 
školy. Klíčovým parametrem je použitá technologie (materiál izolace), cena a termín 
realizace. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti Machstav z května t.r. 
v hodnotě 266 tis. Kč (vč. DPH) s realizací do konce roku 2013. Smlouvu s vybraným 
dodavatelem bude uzavírat ZŠ a MŠ Benešov u Semil. 

Rada obce po projednání souhlasí s výběrem nabídky společnosti Machstav na realizaci 
zateplení stropu budovy ZŠ a MŠ a pověřuje ředitele školy předložením návrhu smlouvy 
na příští jednání Rady obce. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 1. 10. 2013 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


