
Zápis ze společného jednání Finančního výboru a Rady obce Benešov u Semil dne 

27.1.2015 

 

Přitomni:  

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

Finanční výbor:  Ing. Bís Ladislav, Dolenský Vladimír, Hubař Jan 

 

Program: 

1. Příjmová část rozpočtu 2015 

2. MVČR – Posouzení vyhlášky o poplatcích za odpad 

3. Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce za rok 2014 

4. Žádost o byt 

5. Žádost o odprodej pozemku – Milan Petrák 

6. Veřejnoprávní smlouva MP Semily 

7. VPP – kolik a kdy 

8. Tibet 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Příjmová část rozpočtu 2015 

Rada obce projednala společně s Finančním výborem příjmovou část rozpočtu obce Benešov u 

Semil na rok 2015 a to dle skutečných příjmů v roce 2014 a predikce daňových příjmů obce 

v roce 2015 dle materiálu firmy Cityfinance .  

Rada obce bere na vědomí příjmovou část rozpočtu obce Benešov u Semil na rok 2015 a 

postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 2. MVČR – Posouzení vyhlášky o poplatcích za odpad 

Rada obce projednala posouzení Ministerstva vnitra ČR zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 

2/2014 o poplatku za komunální odpad, kdy předmětná obecně závazná vyhláška je v souladu 

se zákonem. 

Rada obce bere na vědomí, že obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o poplatku za komunální 

odpad je v souladu se zákonem. 

 

Ad. 3. Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce za rok 2014 

Rada obce projednala Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce Benešov u Semil za rok 

2014 vypracovanou Policií České republiky, KŘP Libereckého kraje, Územní odbor Semily,  

Obvodní oddělení Semily. 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce Benešov u Semil za 

rok 2014. 

 

Ad. 4. Žádost o byt 

Rada obce projednala žádosti o obecní byt, kdy druhá byla doručena dne 26.1.2015 a proto do 

programu zařazena dodatečně. 

Rada obce bere na vědomí předložené žádosti o přidělení obecního bytu a postupuje je bytové 

komisi k projednání. 

 

 



 

 

Ad. 5. Žádost o odprodej pozemku – Milan Petrák 

Rada obce projednala žádost p. Petráka o odprodej části pozemku p.č. 463/1 v katastrálním 

území Benešov u Semil.  

Rada obce bere na vědomí žádost o odprodej části pozemku p.č. 463/1 a postupuje ji na 

Zastupitelstvo obce k vyhlášení záměru prodeje. 

 

Ad. 6. Veřejnoprávní smlouva MP Semily 

Rada obce projednala návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi 

městem Semily a obcí Benešov u Semil. 

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

policie mezi městem Semily a obcí Benešov u Semil. 

 

Ad. 7. VPP – kolik a kdy 

Rada obce projednala možnost přidělení pracovníků z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 

na rok 2015, kdy v roce 2014 byli v obci dva od března do listopadu a to první na celý a druhý 

na zkrácený pracovní úvazek (25 hodin/týden). Starosta podá na Úřadu práce žádost o VPP dle 

dotačního programu ve stejném rozsahu jako v roce 2014. 

Rada obce 5-ti hlasy schvaluje podání žádosti na Úřadu práce o VPP v rozsahu jeden celý a 

jeden zkrácený pracovní úvazek. 

 

Ad. 8. Tibet 

Rada obce projednala Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka  pro 

Tibet“ od spolku Luneta doručenou dne 25.1.2015. 

Rada obce bere na vědomí žádost spolku Lungta a vhodný způsob podpory Tibetu schválí na 

příštím jednání rady obce dne 10.2.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 27.1.2015 

 

č. 8/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí příjmovou část rozpočtu obce na rok 2015 a 

postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 9/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí, že obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o poplatku za 

komunální odpad je v souladu se zákonem. 

č. 10/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce 

Benešov u Semil za rok 2014. 

č. 11/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí předložené žádosti o přidělení obecního bytu a 

postupuje je bytové komisi k projednání. 

č. 12/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí žádost o odprodej části pozemku p.č. 463/1 a 

postupuje ji na Zastupitelstvo obce k vyhlášení záměru prodeje. 

č. 13/RO/2015:  Rada obce 5-ti hlasy schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu  

úkolů městské policie mezi městem Semily a obcí Benešov u Semil. 

č. 14/RO/2015:  Rada obce 5-ti hlasy schvaluje podání žádosti na Úřadu práce o VPP 

v rozsahu jeden celý a jeden zkrácený pracovní úvazek. 

č. 15/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí žádost spolku Lungta a vhodný způsob podpory 

Tibetu projedná na příštím jednání rady obce dne 10.2.2015 

. 

 

Zapsal dne 27.1.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


