
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 2.6.2015 

 

Přítomni: 

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

Omluveni: 

 Menšík Zdeněk  

Hosté:  

 Ing. Hlaváč Pavel (po dobu projednání bodu č.1) 

 

Program: 

1. Jednání se zástupcem Vodafone 

2. Závěrečný účet obce za rok 2014 

3. Účetní závěrka obce za rok 2014 

4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2014 

5. Záměr prodeje pozemku p.č.377 v Bořkově – Rybí přechod 

6. Plán práce na II. Pololetí 2015 

7. Program jednání zastupitelstva 18.6.2015 

8. Darovací smlouva – Dětské centrum 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Jednání se zástupcem Vodafone 

Rada obce vyslechla Ing. Pavla Hlaváče ze společnosti Abovo CZ s.r.o., který zastupuje firmu 

Vodafone ohledně žádosti o snížení nájemného za využití stožáru TKR. Vodafone postupně 

oslovuje všechny majitele nemovitostí, které využívají s žádostí o snížení nájemného o cca 

30%. Po diskuzi byl Radou obce schválen návrh smlouvy na dobu 10-ti let, nájemné ve výši 60 

tisíc Kč za jeden kalendářní rok s inflační doložkou.  

Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje odeslání návrhu smlouvy na dobu 10-ti let, nájemné ve výši 

60 tisíc Kč za jeden kalendářní rok s inflační doložkou. 

 

Ad. 2. Závěrečný účet obce za rok 2014 

Rada obce projednala návrh závěrečného účtu obce včetně přílohy zprávy o výsledku kontroly 

hospodaření obce za rok 2014. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a veškeré podklady 

budou k nahlédnutí na Obecním úřadě Benešov u Semil v úředních hodinách. Veškeré 

podklady budou od dne 3.6.2015 také vyvěšeny na elektronické úřední desce. 

Rada obce bere na vědomí podklady k projednání Závěrečného účtu obce za rok 2014 a 

postupuje je k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 3. Účetní závěrka obce za rok 2014 

Rada obce projednala podklady k účetní závěrce obce za rok 2014. Podklady jsou k nahlédnutí 

na Obecním úřadě Benešov u Semil v úředních hodinách. 

Rada obce bere na vědomí podklady k účetní závěrce obce za rok 2014 a postupuje je 

k projednání Zastupitelstvu obce. 

 



 

 

Ad. 4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2014 

Rada obce projednala účetní závěrku ZŠ a MŠ předloženou ředitelem školy. Rada obce 

schvaluje závěrku za zřizovatele organizace. 

Rada obce na základě předložených dokladů čtyřmi schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Benešov 

u Semil k 31.12.2014. 

 

Ad. 5. Záměr prodeje pozemku p.č.377 v Bořkově – Rybí přechod 

Rada obce projednala Záměr prodeje pozemku p.č. 377 v katastrálním území obce Bořkov, 

který je ve vlastnictví obce Benešov u Semil.  

Rada obce bere na vědomí Záměr prodeje pozemku p.č. 377 v katastrálním území obce Bořkov 

a postupuje jej k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 6. Plán práce na II. Pololetí 2015 

Rada obce projednala návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na 2. pololetí roku 2015.  

Rada obce bere na vědomí návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na 2. pololetí roku 

2015 a postupuje ho k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 7. Program jednání zastupitelstva 18.6.2015 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce 18.6.2015. 

 

1. Závěrečný účet obce za rok 2014 

2. Účetní závěrka za rok 2014 

3. Rozpočtové opatření č.2/2015 

4. Bytový pořadník červen 2015 

5. Stanovisko k žádosti o oplocení – Pospíšilovi 

6. Stanovisko k žádosti o uložení  přípojky k internetu – Vlach 

7. Prodej části pozemku - Podolí 

8. Vyhlášení záměru odprodeje pozemku  č.377 v katastrálním území Bořkov – rybí 

přechod 

9. Plán práce Rady a ZO na II. Pololetí 2015 

10. Různé 

Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 18.6.2015. 

 

Ad. 8. Darovací smlouva – Dětské centrum 

Rada obce projednala darovací smlouvu mezi obcí Benešov u Semil jako dárce a Dětské 

centrum Semily jako obdarovaný ve výši 5 tisíc Kč dle schváleného rozpočtu obce na rok 2015.  

Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Benešov u Semil a Dětským 

centrem Semily dle návrhu. 

 

 

 

 

 



 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 2.6.2015 

 

č. 68/RO/2015: Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje odeslání návrhu smlouvy na dobu 10-ti let, 

nájemné ve výši 60 tisíc Kč za jeden kalendářní rok s inflační doložkou. 

č. 69/RO/2015: Rada obce bere na vědomí podklady k projednání Závěrečného účtu obce za 

rok 2014 a postupuje je k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 70/RO/2015: Rada obce bere na vědomí podklady k účetní závěrce obce za rok 2014 a 

postupuje je k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 71/RO/2015: Rada obce na základě předložených dokladů čtyřmi schvaluje účetní závěrku 

ZŠ a MŠ Benešov u Semil k 31.12.2014. 

č. 72/RO/2015: Rada obce bere na vědomí Záměr prodeje pozemku p.č. 377 v katastrálním 

území obce Bořkov a postupuje jej k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 73/RO/2015: Rada obce bere na vědomí návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na 2. 

pololetí roku 2015 a postupuje ho k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 74/RO/2015: Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 

18.6.2015. 

č. 75/RO/2015: Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Benešov u Semil 

a Dětským centrem Semily dle návrhu. 

 

 

 

Zapsal dne 2.6.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

 

 

 

 


