
 

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

10.2.2015 

 

 

Přítomni: Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Nesvadba Radek 

Omluveni:      Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, 

 

Finanční výbor – Ing. Bís Ladislav, Dolenský Vladimír, Hubař Jan, Ing. Šidlichovská Ivana 

 

Program: 

1. Biologický odpad -  nabídka likvidace – pan Zdeněk Faistaver – ředitel SKS 

2. Výdajová část rozpočtu 

3. Darovací smlouva s městem 

4. Příspěvek na pomoc Tibetu – kontakty – Jan Hubař 

5. Žádost o pozemkové úpravy – pro MZE Státní Pozemkový úřad 

6. Nabídka ÚP na větší počet pracovníků 

7. Byty – informace o sanaci komínů v č.p.170 

8. Návrh programu jednání ZO 26.2.2015 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Biologický odpad -  nabídka likvidace – pan Zdeněk Faistaver – ředitel SKS 

Rada obce vyslechla a projednala nabídku Zdeňka Faistavera – ředitele Severočeských 

komunálních služeb s.r.o. ohledně sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů v obci 

Benešov u Semil po novele zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů.  

Rada obce bere na vědomí nabídku Severočeských komunálních služeb s.r.o. 

 

Ad. 2. Výdajová část rozpočtu 

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

Semil na rok 2015  

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

postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 3. Darovací smlouva s městem 

Rada obce projednala dar městu Semily za uskutečněnou činnost při opravách komunikací na 

katastru obce Benešov u Semil – část Podskalí. 

Rada obce třemi hlasy schvaluje darovací smlouvu a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu 

obce. 

 

Ad. 4. Příspěvek na pomoc Tibetu – kontakty – Jan Hubař 

Rada obce projednala příspěvek na pomoc Tibetu, kdy namísto připojení se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“ zvolila formu finančního daru ve výši 1.000,- Kč. 

Rada obce třemi hlasy schvaluje finanční příspěvek na pomoc Tibetu. 

 

 



Ad. 5. Žádost o pozemkové úpravy – MZE Státní Pozemkový úřad 

Rada obce projednala podanou žádost na Státní Pozemkový úřad o pozemkové úpravy pro 

případnou realizaci opravy komunikace mezi obcemi Benešov u Semil a Příkrý.  

Rada obce bere na vědomí a postupuje k projednání na zastupitelstvo. 

 

Ad. 6. Nabídka ÚP na větší počet pracovníků 

Rada obce projednala možnost přidělení vyššího počtu pracovníků z Úřadu práce na veřejně 

prospěšné práce na rok 2015, ale nepovažuje za nutné měnit usnesení č. 14/RO/2015 ze dne 

27.1.2015, kde schválila podání žádosti na Úřadu práce o VPP v rozsahu jeden celý a jeden 

zkrácený pracovní úvazek. 

Rada obce bere na vědomí nabídku Úřadu práce na větší počet pracovníků VPP. 

 

Ad. 7. Byty – informace o sanaci komínů v č.p.170 

Rada obce projednala aktuální informace o sanaci komínů v č.p. 170. 

Rada obce bere na vědomí informace o sanaci komínů v č.p. 170. 

 

Ad. 8. Návrh programu jednání ZO 26.2.2015 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 26.2.2015.  

1. Rozpočet 2015 

2. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 1585/3 

3. Vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.p.č. 463/1  

4. Inventury 2014 

5. Darovací smlouva – Benešov u Semil – dar městu Semily 

6. Bytový pořadník únor 2015 

7. Různé 

Rada obce třemi  hlasy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 26.2.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 10.2.2015 

 

č. 16/RO/2015: Rada obce bere na vědomí nabídku Severočeských komunálních služeb s.r.o.  

č. 17/RO/2015: Rada obce bere na vědomí výdajovou část rozpočtu obce Benešov u Semil na rok 

2015 a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 18/RO/2015: Rada obce třemi hlasy schvaluje darovací smlouvu a postupuje ji k projednání 

Zastupitelstvu obce. 

č. 19/RO/2015: Rada obce třemi hlasy schvaluje finanční příspěvek na pomoc Tibetu. 

č. 20/RO/2015: Rada obce bere na vědomí informaci k podání žádosti a podstupuje ji 

k projednání  zastupitelstvu. 

č. 21/RO/2015: Rada obce bere na vědomí nabídku Úřadu práce na větší počet pracovníků VPP 

č. 22/RO/2015: Rada obce bere na vědomí informace o sanaci komínů v č.p. 170.  

 

č. 23/RO/2015: Rada obce třemi  hlasy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 

26.2.2015 

 

 

 

Zapsal dne 10.2.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


