
 

 

Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 3. 6. 2014 

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

Hosté: Michal Špiroch, Václav Špiroch, Miroslav Matěcha, Roman Lukeš, Jan 
Martinec (rozšířené jednání KKS k organizaci Sjezdu rodáků) 

Program jednání:  

1. Sjezd rodáků 2014 
2. Nabídka prezentace obce - Zlaté stránky  
3. Smlouva o pronájmu věcí movitých 
4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil 
5. Podněty a stížnosti občanů 
6. Odpadní vody u komunikací 
7. Program jednání zastupitelstva  
8. Návrh Závěrečného účtu obce  
9. Návrh účetní závěrky 
10. Zpráva z odboru územního plánování 
11. Plán práce na II. pololetí 2014 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Sjezd rodáků 2014 

V rámci jednání Rady obce proběhlo rozšířené jednání kulturní komise k organizaci Sjezdu 
rodáků. Bylo projednáno:zajištění a rozsah občerstvení, plakáty sjezdu, zajištění a instalace 
výstav ve škole, organizace kulturního programu a rozsah služeb. Příští jednání proběhne před 
jednáním ZO dne 19.6.2014 (společně s instalací výstavy fotografií). 

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

Ad 2. Nabídka prezentace obce - Zlaté stránky 

Rada projednala nabídku na prodloužení prezentace v připravovaném vydání Zlatých stránek. 
Na základě doporučení místostarosty a starosty bylo rozhodnuto prezentaci neprodloužit. 

Rada obce nesouhlasí s prezentací obce dle předložené nabídky. 

Ad 3. Smlouva o pronájmu věcí movitých 

Rada projednala návrh smlouvy o pronájmu věcí movitých s Městem Semily, týkající se 
pronájmu pódia a prodejních stánků pro Sjezd rodáků. Dopravu a montáž zajistí TS města. 

Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu věcí movitých dle návrhu. 

Ad 4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil 

Rada projednala účetní závěrku ZŠ a MŠ předloženou ředitelem školy. Rada obce schvaluje 
závěrku za zřizovatele organizace. 

Rada obce na základě předložených dokladů schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Benešov 
u Semil k 31. 12. 2013. 

Ad 5. Podněty a stížnosti občanů 

Starosta seznámil Radu s obdrženými dopisy od občanů obce. Rada projednala podněty a 
stížnosti p. Drofy (úprava terénu a septiku u kravína), p. Kouckého (venčení psů na soukr. 
pozemku v Podmošně), pí Runátové (havarijní stav budov internátu v Podmošně). 



 

 

Rada obce bere na vědomí informace o obdržených podnětech a stížnostech od občanů 
obce a pověřuje starostu jednáním v projednaných záležitostech. 

Ad 6. Odpadní vody u komunikací 

Starosta informoval Radu o výtoku odpadních vod na komunikaci v hořením Benešově 
(v blízkosti Reichlů a Bísů). Situaci je nutné řešit ve spolupráci s odborem životního prostředí 
MěÚ Semily. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu jednáním 
s odborem životního prostředí MěÚ Semily. 

Ad 7. Program jednání Zastupitelstva obce 

Rada projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 19. června 2014. Podklady 
k projednání závěrečných účtů jsou zveřejněny na úřední desce a el. úřední desce obce. 

Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 19. 6. 2014 dle návrhu. 

Ad 8. Návrh Závěrečného účtu obce 

Rada obce projednala návrh závěrečného účtu obce včetně přílohy a zprávy o výsledku 
kontroly hospodaření obce za rok 2013. Podklady budou vyvěšeny na úřední desce a 
elektronické úřední desce obce 4.6.2014. 

Rada obce bere na vědomí podklady k projednání Závěrečného účtu obce za rok 2013 a 
postupuje je k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 9. Návrh účetní závěrky 

Rada obce projednala podklady k účetní závěrce obce za rok 2013. Podklady se před 
projednáním na ZO nevyvěšují, jsou k nahlédnutí na OÚ.  

Rada obce bere na vědomí podklady k účetní závěrce obce za rok 2013 a postupuje je 
k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 10. Zpráva z odboru územního plánování 

Starosta informoval Radu o stavu projednání změny Územního plánu a obdržených návrzích. 
Ze sedmi obdržených návrhů vyhodnotil pořizovatel pouze tři k zapracování. Zastupitelstvo 
obce musí rozhodnout o pořízení změny ÚP v tomto rozsahu při zvážení souvisejících 
nákladů a jejich adekvátnosti výslednému přínosu.  

Rada obce bere na vědomí podklady k připravované změně ÚP a postupuje je 
k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 11. Plán práce na 2. pololetí 2014 

Rada obce projednala návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na 2. pololetí roku 2014, 
resp. do termínu komunálních voleb. Plán práce zahrnuje dvě jednání Rady obce (červenec, 
září) a jedno jednání Zastupitelstva obce (září). Termín komunálních voleb byl stanoven na 
10.-11. října 2014.  

Rada obce bere na vědomí návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na 2. Pololetí 
roku 2014 a postupuje ho k projednání Zastupitelstvu obce. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 3.6. 2014 

 

 

 Dalibor Lampa, starosta Ing. Jiří Lukeš, místostarosta 


