Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 26. 11. 2013
Přítomni:
Omluven:

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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pracovní doba na konci prosince 2013
Žádost o poskytnutí příspěvku
Prodej parcely p.č. 1585/3
Rozpočtový výhled na 2014–2016
Plán práce na I. pololetí 2014
Odsouhlasení PRVKUK
Sjezd rodáků 2014

Projednání jednotlivých bodů:
Ad 1. Pracovní doba na konci prosince 2013
Starosta informoval o pracovní době OÚ mezi svátky. V pondělí 23.12.2013 bude pracovní
doba od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek 27.12. dovolená, v pondělí 30.12. pracovní doba od
8.00 do 15.00 hodin a 31.12.2013 dovolená.
Rada obce bere na vědomí informaci o pracovní době na konci prosince 2013.
Ad 2. Žádost o poskytnutí příspěvku
Rada obce projednala žádost pana M. Špirocha o příspěvek na provoz pojízdné prodejny. Pan
M. Špiroch žádá o příspěvek ve výši 1.500,- Kč měsíčně na provoz pojízdné prodejny jako
služby pro občany obce. Příspěvek bude vyplácen zpětně za každý měsíc, kdy byla služba
provozována na území obce, a to v minimálním rozsahu třikrát týdně na sedmi stanovištích.
Rada obce souhlasí s výší příspěvku ve výši 1.500,- Kč za jednotlivý měsíc provozování
pojízdné prodejny na území obce.
Ad 3. Prodej parcely p.č. 1585/3
O tuto parcelu projevil zájem jeden zájemce, který má zájem o odkup za podmínek uvedených
ve zveřejněném záměru.
Rada obce bere na vědomí a podstupuje prodej p.č. 1585/3 k projednání Zastupitelstvu
obce.
Ad 4. Rozpočtový výhled na 2014-2016
Rada se seznámila s rozpočtovým výhledem na rok 2014-2016. S tímto výhledem souhlasí a
dále podstupuje k projednání zastupitelstvu. Podkladem pro sestavení rozpočtového výhledu
byl zaslaný výpočet předpokládaných daňových příjmů pro uvedené období. Rozpočty
v uvedeném období jsou uvažovány jako vyrovnané.
Rada obce bere na vědomí Rozpočtový výhled 2014-2016 a podstupuje ho k projednání
Zastupitelstvu obce.

Ad 5. Plán práce na I. pololetí 2014
Rada se seznámila s Plánem práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na I. pololetí
rok 2014. S tímto Plánem souhlasí a dále podstupuje k projednání zastupitelstvu.
Rada obce bere na vědomí Plán práce na I. pololetí 2014 a postupuje ho k projednání
Zastupitelstvu obce.
Ad 6. Odsouhlasení PRVKUK
Rada se seznámila se stanovisky MZe a SČVAK ke studii (změny schváleného Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) a s výsledky této studie souhlasí. Důvodem
zpracování studie jsou úspory při realizaci odkanalizování a čištění odpadních vod v obci.
Rada Obce Benešov u Semil souhlasí se studií Odkanalizování a likvidace splaškových
vod Obce Benešov u Semil, zpracovanou Ing. Petrem Koldovským, PVK Projekt
Turnov. Tato studie bude sloužit jako podklad pro Změnu PRVKÚKu Libereckého
kraje.
Ad 7. Sjezd rodáků 2014
Předseda kulturní komise seznámil Radu s průběhem schůzky Kulturní komise dne
19.11.2013. Starosta informoval o tom, že v ZŠ budou připraveny prostory již ve čtvrtek
odpoledne.
Rada bere na vědomí průběh příprav Sjezdu rodáků v roce 2014
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 26. 11. 2013

Dalibor Lampa
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

