
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 10.3.2015 

 

Přítomni:  

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

Hosté: 

Ing. Šváb 

Program: 

1. Rybí přechod – žádost o odprodej pozemku a prezentace záměru ( host pan Voborský) 

2. Místní komunikace 2015 – organizace výběrka ( host pan Šváb) 

3. Žádost o návštěvu jednání ZO panem Hejdukem – VHS – prezentace VHS a odpovědi 

na dotazy zastupitelů 

4. Vodafone snížení nájemného 

5. Nákup plynu pro Semily a obce které se připojili k aukci 

6. Návrh na rozdělení HV ZŠ za rok 2014 

7. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Obce 

8. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Mikroregionu 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Vzhledem k omluvě p. Voborského došlo k prohození projednávaných bodů č. 1 a č 2. 

 

Ad. 2. Místní komunikace 2015 – organizace výběrka ( host pan Šváb) 

Rada obce projednala plánované opravy místních komunikací v roce 2015 a to obě místní 

komunikace od bývalé prodejny na návsi, Muchov - dolní část, Podmošna od silnice č. II/292 u 

čp. 216, oprava překopů u hořeních bytů a řadovek.  Zhotovením  výčtu jednotlivých 

požadovaných prací,  včetně výkazu výměr do poptávkového,  řízení pověřila Rada obce Ing. 

Švába, který zajistí v případě potřeby i další podklady pro poptávkové řízení. Dodavatel bude 

vybrán na základě vyhlášeného poptávkového řízení. 

Rada obce pěti hlasy schvaluje pověření Ing. Švába zhotovením výčtu jednotlivých 

požadovaných prací do poptávkového řízení a pověřuje starostu vyhlášením poptávkového 

řízení. 

 

Ad. 1. Rybí přechod – žádost o odprodej pozemku a prezentace záměru ( host pan 

Voborský) 

Vzhledem k obdržené omluvě Ing. Voborského z jednání přesouvá Rada obce tento bod 

jednání na jedno z dalších jednání Rady obce dle časových možností předkladatele.  

Rada obce pěti hlasy schvaluje přesunutí bodu „Rybí přechod“ na jedno z dalších jednání 

Rady obce. 

 

Ad. 3. Žádost o návštěvu jednání ZO panem Hejdukem – VHS – prezentace VHS a 

odpovědi na dotazy zastupitelů 

Rada obce projednala žádost předsedy Rady sdružení VHS Turnov Ing. Milana Hejduka o 

prezentaci VHS Turnov a zodpovězení případných dotazu zastupitelů na jednání Zastupitelstva 

obce dne 23.4.2015. 

Rada obce bere na vědomí žádost Ing. Hejduka o prezentaci VHS Turnov na jednání  

Zastupitelstvu obce dne 23.4.2015. 

 



 

 

Ad. 4. Vodafone snížení nájemného 

Rada obce projednala oslovení společnosti Vodafone s návrhem na uzavření dodatku ke 

stávající nájemní smlouvě s odkazem na svůj zájem pokračovat v užívání nemovitosti a snížení 

nájemného na částku 55.000,-Kč ročně. 

Rada obce bere na vědomí nabídku společnosti Vodafone a  pověřuje starostu odpovědí 

uvedené společnosti o možnosti jednání v roce 2016. 

 

Ad. 5. Nákup plynu pro Semily a obce které se připojili k aukci 

Rada obce projednala informaci o nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní burze 

Kladno pro rok 2016, kdy za obec Benešov u Semil na základě vícestranné smlouvy o 

společném postupu zadavatelů vystupovalo jako centrální zadavatel město Semily. Výsledky 

nákupu z burzovního shromáždění jsou 606 Kč za MWh pro maloodběr a 619 Kč za MWh pro 

středoodběr, ceny bez DPH. 

Rada obce bere na vědomí informaci o provedení nákupu zemního plynu pro rok 2016 na 

Českomoravské komoditní burze Kladno. 

 

Ad. 6. Návrh na rozdělení HV ZŠ za rok 2014 
Rada obce projednala návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u Semil 

za rok 2014 ve výši 143 444,26 Kč a to do rezervního fondu v celé výši dle návrhu ředitele ZŠ 

a MŠ Benešov u Semil.  

Rada obce pěti hlasy schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u Semil za 

rok 2014 dle návrhu. 

 

Ad. 7. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Obce 

Rada obce projednala zprávu Krajského úřadu Libereckého kraje o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2014. 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil 

za rok 2014. 

 

Ad. 8. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Mikroregionu 

Rada obce projednala zprávu Krajského úřadu Libereckého kraje o výsledku přezkoumání 

hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří za rok 2014. 

Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 

obcí Mikroregion Pojizeří  za rok 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 10.3.2015 

 

č. 24/RO/2015: Rada obce pěti hlasy schvaluje pověření Ing. Švába zhotovením výčtu 

jednotlivých požadovaných prací do poptávkového řízení a pověřuje starostu 

vyhlášením poptávkového řízení.  

č. 25/RO/2015: Rada obce pěti hlasy schvaluje přesunutí bodu „Rybí přechod“ na jedno 

z dalších jednání Rady obce. 

č. 26/RO/2015: Rada obce bere na vědomí žádost Ing. Hejduka o prezentaci VHS Turnov na 

jednání  Zastupitelstvu obce dne 23.4.2015. 

č. 27/RO/2015: Rada obce bere na vědomí nabídku společnosti Vodafone a  pověřuje starostu 

odpovědí uvedené společnosti o možnosti jednání v roce 2016. 

č. 28/RO/2015: Rada obce bere na vědomí informaci o provedení nákupu zemního plynu pro 

rok 2016 na Českomoravské komoditní burze Kladno. 

č. 29/RO/2015: Rada obce pěti hlasy schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 

Benešov u Semil za rok 2014 dle návrhu. 

č. 30/RO/2015: Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Benešov u Semil za rok 2014. 

č. 31/RO/2015: Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří  za rok 2014. 

 

 

 

 

Zapsal dne 10.3.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


