
Zápis ze společného jednání Finančního výboru a Rady obce  
Benešov u Semil dne 28. 1. 2014 

Přítomni:  Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, ing. Jiří Lukeš st., 
ing. Luděk Václavík, Ing. Iva Šidlichovská (FV), MUDr. Zdeněk Kučera (FV), 
Vladimír Dolenský (FV), Ing. Ladislav Bís (FV)  

Program jednání:  

1. Bytový pořadník 
2. Změna nájemních smluv - vybírání kauce za byt 
3. Nabídka na sanační práce a odvětrání půdy ve škole 
4. Informace SčVK 
5. Žádost o odprodej pozemku 
6. Příjmová část rozpočtu na rok 2014 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Bytový pořadník 

Rada projednala žádost o přidělení bytu (paní Bohdana Šolcová) a doporučuje ze sociálních 
důvodů přidělení bytu. Starosta navrhuje zrychlené uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou (1 rok) se složením kauce ve výši odpovídající nájmu v době 4 měsíce. Rada dále 
projednala aktualizovaný návrh bytového pořadníku, který bude podkladem pro jednání 
bytové komise. 

Rada obce po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu. 

Ad 2. Změna nájemních smluv – vybírání kauce za byt 

Rada obce projednala nové podmínky pro uzavírání nájemních smluv na základě nového 
občanského zákoníku. Nově není možné vybírat předplacené nájemné, ale pouze kauci 
odpovídající výši nájemného za max. 6 měsíců. Problematický je nárok nájemníka na úrok ze 
složené kauce dle výkladu zákona. Starosta prověří podmínky nájemních smluv a složení 
kauce. Pro aktuální situaci (žádost o přidělení bytu ze sociálních důvodů) je navrženo 
uzavření smlouvy na dobu určitou v délce 1 roku s výší kauce za 4 měsíce nájemného. 

Rada obce ukládá bytové komisi předložit návrh upravených zásad pro přidělování 
obecních bytů. 

Ad 3. Nabídka na sanační práce a odvětrání půdy ve škole 

Rada projednala předložené nabídky na provedení sanačních prací v budově školy. V rámci 
poptávkového řízení byly předloženy tři nabídky. Smlouvu o dílo uzavře ZŠ a MŠ na základě 
předložených nabídek. 

Rada obce po projednání nabídek na sanační práce a odvětrání půdy školy doporučuje 
řediteli ZŠ a MŠ Benešov u Semil uzavření smlouvy o dílo s uchazečem s nejnižší 
nabídkovou cenou. 



Ad 4. Informace SčVK 

Rada projednala Informace provozovatele ve smyslu par. 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., 
zákona o vodovodech a kanalizacích. Informace se poskytují ze zákona z důvodu předejití 
případných sporů se zákazníkem a jsou zveřejněny na úřední desce a elektronické úřední 
desce obce. 

Rada obce bere na vědomí informace SčVK dle zákona o vodovodech a kanalizacích. 

Ad 5. Žádost o odprodej pozemku 

Rada projednala Žádost o prodej pozemku v k.ú. Slaná okres Semily (Bořkov)  č. 377, který 
je ve vlastnictví obce Benešov u Semil. Předmětem žádosti ze dne 22.1.2014 je vybudování 
rybího přechodu v místě nástupu na lávku na levém břehu řeky Jizery. Rada obce souhlasí se 
záměrem vybudování rybího přechodu, projednání souhlasu s realizací stavby či prodeje 
pozemku p.p.č. 377 bude podmíněno dopracováním řešení přístupu na lávku. 

Rada obce po projednání souhlasí s plánovaným záměrem vybudování rybího přechodu 
v oblasti jezu na řece Jizeře v místní části Podmošna. Rada obce podmiňuje projednání 
prodeje pozemku či projednání souhlasu s realizací stavby dopracováním a předložením 
dokumentace stavby s řešením přístupu na lávku. 

Ad 6. Příjmová část rozpočtu 

Rada obce společně s finančním výborem projednala návrh příjmové části rozpočtu obce na 
rok 2014. Navrhované daňové příjmy vycházejí ze skutečnosti roku 2013 a doporučení 
odborné firmy. Výdajová část rozpočtu bude projednána na příštím jednání Rady dne 
11.2.2014. 

Rada obce projednala návrh příjmové části rozpočtu obce na rok 2014 a postupuje ho 
k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 28. 1. 2014 

 

 

 

č 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


