
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 13. 1. 2014 

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

Program jednání:  

1. Smlouva na hrobové místo 
2. Žádost o přidělení bytu 
3. Informace z VHS 
4. Sjezd rodáků 
5. Oznámení Finančního ředitelství 
6. Změna termínu v plánu práce 
7. Rozpočet 2014 – příspěvky spolkům 
8. Ocenění pozemků obce a Hybler 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Smlouva na hrobové místo 

Rada projednala návrh smlouvy na hrobová místa č. 294 a 295. 

Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa číslo 294 a 295 dle návrhu. 

Ad 2. Žádost o přidělení bytu 

Rada obce projednala žádost o přidělení obecního bytu od p. Martina Mohra a postupuje ho 
k projednání bytové komisi. 

Rada obce bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu a postupuje ho k projednání 
bytové komisi. 

Ad 3. Informace z VHS 

Na základě posledního jednání Zastupitelstva obce starosta informoval o aktuální situaci ve 
VHS Turnov. Rada projednala Poselství z VHS o nadcházejících krocích ve VHS (mj. změna 
stanov a systému financování). Obec se bude muset do budoucna zabývat únosnou výší 
dotování vodného a stočného z rozpočtu obce. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace z VHS Turnov. 

Ad 4. Sjezd rodáků 

Starosta a předseda kulturní komise informovali o přípravě programu Sjezdu rodáků a přátel 
Benešov u Semil 2014. Starosta informoval Radu o návrhu Smlouvy o provozování veřejné 
hudební produkce se skupinou Poutníci. Pro závěrečný bod vystoupení bude oslovena skupina 
Bazar Swing Band Pavla Matějky. 

Rada obce bere na vědomí informace o přípravě Sjezdu rodáků 2014. 



Ad 5. Oznámení Finančního ředitelství 

Rada projednala informace Generálního finančního ředitelství ke změnám daně z nemovitostí 
v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace od finančního ředitelství. 

Ad 6. Změna termínu v plánu práce 

Rada projednala návrh na změnu termínu jednání Zastupitelstva obce dne v únoru 2014. Nově 
navrženým termínem je středa 26.2.2014. 

Rada obce souhlasí se změnou termínu zasedání Zastupitelstva obce na 26.2.2014 od 19 
hodin. 

Ad 7. Rozpočet 2014 – příspěvky spolkům 

Do 11.2.2014 (projednání výdajové části rozpočtu Finančním výborem a Radou) předloží 
spolky vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce za rok 2013 a žádost o příspěvek na 
rok 2014. Do konce ledna zašlou plány činností na rok 2014 pro sestavení společného 
kalendáře akcí v obci (vyjde v únorových Benešovských novinách). V rámci sestavení 
Rozpočtu obce a na základě předložených žádostí bude diskutována výše příspěvků spolkům 
z rozpočtu obce na rok 2014. 

Rada obce stanovuje termín pro předložení vyúčtování finančních příspěvků spolkům  
za rok 2013 a žádostí o příspěvek na rok 2014 nejpozději 11.2.2014. 

Ad 8. Ocenění pozemků obce a Hybler 

Na základě zveřejněného záměru o směnu pozemků mezi obcí a společností Hybler Invest 
byly oceněny pozemky, které jsou předmětem směny dle zveřejněného záměru. Vzniklý 
finanční rozdíl (doplatek obce) bude hrazen z rozpočtu obce na rok 2014. Rozdíl v hodnotě 
pozemků včetně započtení souvisejících nákladů byl vyčíslen na 76.186,- Kč. Část pozemků, 
na nichž se nachází krajské komunikace, bude následně odprodána Libereckému kraji 

Rada obce po projednání souhlasí s úhradou vyčísleného rozdílu v hodnotě pozemků, 
které jsou předmětem směny mezi Obcí benešov u Semil a Hybler Invest s.r.o., 
a souvisejících výdajů ve výši 76.186,- Kč z rozpočtu obce na rok 2014. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 13. 1. 2014 

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


