
Zápis z jednání rady obce Benešov u Semil dne 2.12.2014 

 

Přitomni:  

Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek  

Hosté: 

 Plecháč Vladimír 

 

Program: 

1. Informace o výměně NN do Podolí – nové vedení VO 

2. Dotace z MV ČR  

3. Informace o VHS (stanovisko k dalším jednáním) 

4. Vyhláška o odpadech OZV 2/2014 ( odpady na rok 2015) 

5. Vyřazení majetku – likvidační komise 

6. Žádost o přidělení bytu 

7. Program ZO dne 18.12.2014 

8. VS- přestupky 

9. VS-rušení trvalého pobytu 

10. Informace o změně Zákona o dani z příjmu 

11. Přijetí daru  

12. Žádost KČT Benešov u Semil o mimořádný finanční příspěvek na dětský karneval 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Informace o výměně NN do Podolí – nové vedení VO 

Rada obce projednala výměnu vedení NN od trafostanice u domu čp. 120 do Podolí v délce 

cca 800 m a s tím spojenou nutnost sejmutí a následné instalace veřejného osvětlení. 

Rada obce bere na vědomí, že proběhne výměna vedení NN a nutnost sejmout a nainstalovat 

rozvod veřejného osvětlení 

 

Ad. 2. Dotace z MV ČR 

Rada obce projednala dotaci 7.700,- Kč z MV ČR za výjezdy výjezdového družstva SDH 

Benešov u Semil, u které se čeká na podpis hejtmana 

Rada obce 5-ti hlasy schvaluje přijetí dotace z MV ČR. 

 

Ad. 3. Informace o VHS (stanovisko k dalšímu jednání) 

Rada obce s přítomným hostem projednala aktuální situaci vztahu obce Benešov u Semil a 

VHS. Možnosti do budoucna s ohledem na platné smluvní vztahy a plánované investiční akce 

VHS do vodovodního řadu a příslušenství v obci. Možnost účasti vedení VHS na jednání 

Rady obce nebo ZO. Vytvoření pracovní skupiny. 

Rada obce bere na vědomí informace o VHS. 

 

Ad. 4. Vyhláška o odpadech OZV 2/2014 

Rada obce projednala Obecně závaznou vyhlášku o odpadech č. 2/2014 u které nedochází ke 

změně sazby poplatku oproti předchozí, pouze se mění cena plastového pytle. OZV nahrazuje 

OZV č. 2/2012. 

Rada obce projednala OZV 2/2014 a postupuje k projednání na ZO. 

 

Ad. 5. Vyřazení majetku – likvidační komise 

Rada obce jako likvidační komise projednala předložené návrhy na vyřazení majetku obce.  

Rada obce jako likvidační komise souhlasí s vyřazením majetku obce dle návrhu. 



 

Ad. 6. Žádost o přidělení bytu 

Rada obce projednala doručenou žádost o přidělení bytu.  

Rada obce bere na vědomí předloženou žádost o přidělení bytu a postupuje ji bytové komisi           

k projednání. 

 

Ad. 7. Program ZO dne 18.12.2014 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 18.12.2014.  

1. Zahájení 

2. Volba řídících orgánů 

3. Způsob hlasování 

4. Návrh jednotlivých bodů k projednání 

 Zásady sestavení rozpočtu na rok 2015 

 Rozpočtový výhled na 2015 – 2017 

 Rozpočtové opatření č. 5 

 Bytový pořadník – prosinec 2014 

 OZV 2/2014 odpady 

 Přijetí daru 

5. Projednání jednotlivých bodů 

6. Usnesení 

7. Závěr 

Rada obce 5-ti hlasy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 18.12.2014 

 

Ad. 8. VS - přestupky 

Rada obce projednala Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku 

agendy přestupků mezi obcí Benešov u Semil a městem Semily 

Rada obce 5-ti hlasy schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku agendy přestupků mezi obcí Benešov u Semil a městem Semily. 

 

Ad. 9. VS – rušení trvalého pobytu 

Rada obce projednala Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku 

rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu mezi obcí Benešov u Semil a městem 

Semily 

Rada obce 5-ti hlasy schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu mezi obcí Benešov 

u Semil a městem Semily. 

 

Ad. 10. Informace o změně Zákona o dani z příjmu 

Rada obce projednala novelu Zákona o dani z příjmu právnických osob č. 267/2014 Sb., 

účinnou od 1. ledna 2015  a to vliv § 19b na příspěvkovou organizaci v návaznosti na daň 

z příjmu právnických osob. 

Rada obce bere na vědomí a pověřuje starostu obce zjištěním možného řešení. 

 

 

Ad. 11. Přijetí daru 

Rada obce projednala nabídku daru pozemků p.č. 866/2 a 875/2 od soukromého vlastníka na 

nichž je v současné době místní komunikace pod kravínem. 

Rada obce souhlasí se zaslanou nabídkou daru a pověřuje starostu předložením darovací 

smlouvy na jednání Zastupitelstva obce. 

 



Ad. 12. Žádost KČT Benešov u Semil o mimořádný finanční příspěvek na dětský 

karneval 

Rada obce projednala žádost KČT Benešov u Semil o mimořádný finanční příspěvek na 

dětský karneval konaný dne 14.2.2014 v restauraci Slunce v Benešově u Semil. 

Rada obce 5-ti hlasy schvaluje mimořádný finanční příspěvek na dětský karneval do výše 

1.500 Kč. 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 2.12.2014 

 

č. 1/2014:  Rada obce schvaluje přijetí dotace z MV ČR 

č. 2/2014:  Rada souhlasí s vyřazením majetku dle předložených protokolů 

č. 3/2014:  Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 18.12.2014 

č. 4/2014:  Rada obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku agendy přestupků mezi obcí Benešov u Semil a městem 

Semily.. 

č. 5/2014:  Rada obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu mezi 

obcí Benešov u Semil a městem Semily  

č. 6/2014:  Rada obce schvaluje mimořádný finanční příspěvek na dětský karneval do výše 

1.500 Kč. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 21:20 hodin. 

 

Zapsal dne 2.12.2014 Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


