
 

 

Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 25. 3. 2014 

Přítomni:  Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, ing. Jiří Lukeš st.  
Hosté:  Jan Zounek ml. (INSIA a.s.) 

Program jednání:  

1. Zajištění – nabídka služeb 
2. Smlouva na hrobové místo 
3. Žádost o výměnu bytu 
4. Komunikace – výměry a cena 
5. Přezkoumání hospodaření Obce 
6. Přezkoumání hospodaření DSO 
7. Směrnice 2/2014 
8. Stížnost na sousedské soužití 
9. Záměr odkupu pozemků 
10. Vyhláška, změna Územního plánu 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Nabídka služeb 

Zástupce společnosti INSIA a.s. (J. Zounek) prezentoval nabídku služeb pojišťovacího 
makléře (viz jednání Rady 11.3.2014). Obec má zájem o provedení analýzy rizik obce, 
stávajících smluv a zpracování návrhu na změnu. Na příštím jednání bude projednáno 
vyhlášení poptávkového řízení na analýzu rizik a činnosti pojišťovacího makléře. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu přípravou 
podmínek poptávkového řízení na příští jednání. 

Ad 2. Smlouvy na hrobová místa 

Rada projednala návrh smlouvy na hrobové místo č. 242. 

Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa číslo 242 dle návrhu. 

Ad 3. Žádost o výměnu bytu 

Rada projednala žádost o výměnu obecního bytu (pí Mastná). 

Rada obce bere na vědomí předložené žádosti o výměnu obecního bytu a postupuje je 
k projednání bytové komisi. 

Ad 4. Komunikace – výměry a cena 

Rada obce projednala informace o výměrách a cenové nabídce (M – Silnice a.s.) opravy 
obecních komunikací v lokalitě Hořeňačka, Podskalí (nad rámec akce s městem) a pod 
kravínem (cca 200 m). Dodavatel bude vybrán na základě vyhlášeného poptávkového řízení. 

Rada obce bere na vědomí informace o rozsahu plánovaných oprav komunikací a 
pověřuje starostu vyhlášením poptávkového řízení na stavební práce. 

Ad 5. Přezkoumání hospodaření Obce 

Rada obce projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil, 
které proběhlo dne 24.9.2013 a 12.3.2014 ze strany Krajského úřadu  Libereckého kraje. 



 

 

Zpráva konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva bude schválena jako součást 
Závěrečného účtu obce za rok 2013. 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benešov 
u Semil za rok 2013. 

Ad 6. Přezkoumání hospodaření DSO 

Rada obce projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  DSO MR Pojizeří, které 
proběhlo dne 17.9.2013 a 13.3.2014 ze strany Krajského úřadu  Libereckého kraje. Zpráva 
konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva bude schválena jako součást 
Závěrečného účtu DSO za rok 2013. 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR 
Pojizeří za rok 2013. 

Ad 7. Směrnice č. 2/2014  

Rada obce projednala návrh směrnice č. 2/2014, jejímž předmětem je postup při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). Směrnice řeší zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, tj. do 2 mil. Kč (dodávka služeb), resp. 6 mil. Kč (stavební práce). 

Rada obce schvaluje směrnici č. 2/2014 o postupu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu dle návrhu. 

Ad 8. Stížnost na sousedské soužití 

Rada obce projednala obdrženou stížnost na nevhodné chování a sousedské soužití. Starosta 
záležitost projedná s dotčenými osobami a případně stížnost postoupí přestupkové komisi 
v Semilech. 

Rada obce bere na vědomí a pověřuje starostu jednáním v této věci. 

Ad 9. Záměr odkupu pozemků 

Rada obce projednala záměr odkupu pozemků p.p.č 866/2 – 28 m2 a 875/2 – 32 m2, zapsaných 
na LV 734  pro katastrální území Benešov u Semil, obec Benešov u Semil. Tyto pozemky 
vlastní pan Vyskočil Tomáš a paní Vyskočilová Veronika, Na Slovance 100/16, Libeň (Praha 
8) 18200. Obec uhradí náklady spojené s vytyčením hranic, vkladem do KN a pořízením 
znaleckého posudku a kupní smlouvy. Na uvedených pozemcích leží část obecní komunikace 
(pův. p.p.č. 2515). 

Rada obce bere na vědomí záměr odkupu pozemků a postupuje ho k projednání 
Zastupitelstvu obce. 

Ad 10. Vyhláška, změna Územního plánu 

Rada obce se seznámila s Veřejnou vyhláškou - oznámení o projednání návrhu zprávy 
o uplatňování Územního plánu Benešov u Semil 

Rada obce bere na vědomí zveřejnění Veřejné vyhlášky – Oznámení o projednání 
návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Benešov u Semil 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 25. 3. 2014 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


