
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 25.5.2015 

 

Přítomni: 

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

Omluveni: 

 Menšík Zdeněk  

Program: 

1. Souhlas s uložením vedení – pan Vlach Milan 

2. Informace o vývoji daní 

3. Protokol o kontrole – vidimace, legalizace a evidence obyvatel 

4. Energie pod kontrolou – nabídka pasportizace 

5. Informace o přechodu pošt na „Partner“ 

6. Informace o výkonu OPP 

7. Informace o schůzce – Vodafone 

8. Informace o přidělení dotace 

9. Nájemní smlouva na hrobové místo č. 35 paní Radana Runátová 

10. VHS – vodojemy a otázky pro ředitele 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Souhlas s uložením vedení – pan Vlach Milan 

Rada obce projednala žádost p. Vlacha o uložení vedení – optického kabelu od stožáru TKR 

k pozemku žadatele, mj.  přes pozemek p.č. 2493/1, který je v majetku obce. 

Rada obce bere na vědomí a žádost o uložení vedení přes pozemek  p.č. 2493/1 postupuje 

k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 2. Informace o vývoji daní 

Starosta obce seznámil Radu obce o vývoji výběru daní státem s následným vlivem na 

rozdělení mezi obce a tím příjmovou část obecního rozpočtu. Výběr daní, zejména DPH je 

nižší než se předpokládalo. 

Rada obce bere na vědomí informaci o vývoji daní. 

 

Ad. 3. Protokol o kontrole – vidimace, legalizace a evidence obyvatel 

Rada obce projednala Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 

týkající se agendy evidence obyvatel a agendy vidimace a legalizace. Závěr kontroly je, že 

výkon přenesené působnosti na kontrolovaných úsecích přenesené působnosti je prováděn 

v souladu se zákony a jinými právními předpisy. 

Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům 

obcí týkající se agendy evidence obyvatel a agendy vidimace a legalizace. 

 

Ad. 4. Energie pod kontrolou – nabídka pasportizace 

Rada obce projednala nabídku obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou na 

provedení pasportizace veřejného osvětlení za cenu 160,- Kč bez DPH za jednu položku ( 

světelný bod, zapínací místo). Náklady na dopravu 4560,- Kč bez DPH.  

Rada obce bere na vědomí nabídku společnosti Energie pod kontrolou. 

 



Ad. 5. Informace o přechodu pošt na „Partner“ 

Rada obce projednala informaci České pošty s.p. o záměrech, které se týkají budoucnosti 

pobočkové sítě jejich poboček. Od letošního roku je naplánován desetiletý proces přeměny 

pobočkové sítě.  

Rada obce bere na vědomí záměr České pošty s.p. týkající se pobočkové sítě. 

 

Ad. 6. Informace o výkonu OPP 

Rada obce byla starostou obce seznámena s plánovaným výkonem trestu obecně prospěšné 

práce na území obce jedním odsouzeným od 26.5.2015. 

Rada obce bere na vědomí informaci o výkonu trestu obecně prospěšných prací na území obce. 

 

Ad. 7. Informace o schůzce – Vodafone 

Rada obce projednala pozvání Ing. Pavla Hlaváče ze společnosti Abovo CZ s.r.o., který 

zastupuje firmu Vodafone, na jednání Rady obce dne 2.6.2015. 

Rada obce bere na vědomí pozvání zástupce firmy Vodafone na jednání Rady obce dne 

2.6.2015. 

 

Ad. 8. Informace o přidělení dotace 

Rada obce se seznámila s přidělením finanční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo na svém zasedání dne 28. dubna 2015 o poskytnutí 

účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1. Podpora rozvoje 

požární ochrany v Libereckém kraji, podprogramu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany 

obcí Libereckého kraje na výdaje na zvýšení nebo udržení akceschopnosti jednotek požární 

ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí. Dotace byla přidělena v požadované výši 24.000,- Kč 

z celkových výdajů projektu 80.022,- Kč,  tj. ve výši 29,99 %. 

Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje přijetí finanční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje. 

 

Ad. 9. Nájemní smlouva na hrobové místo č. 35 paní Radana Runátová 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 35 uzavřená podle § 25 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 

479/2001 Sb. 

Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 35 dle návrhu. 

 

Ad. 10. VHS – vodojemy a otázky pro ředitele 

Rada obce projednala Záznam z výrobního výboru č. 1 konaného dne 7.5.2015 ve věci 

projektové přípravy na akci „Benešov u Semil – rekonstrukce objektů VDJ“. Dále 

zkompletovala otázky pro oblastního ředitele SčVK Ing. Kovalčíka a pověřila starostu 

odesláním dotazů  a sjednáním pracovní schůzky Ing. Kovalčíka se zastupiteli obce. 

Rada obce bere na vědomí Záznam z výrobního výboru č. 1 a pověřuje starostu sjednáním 

schůzky s Ing. Kovalčíkem – oblastním ředitelem SčVK . 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 25.5.2015 

 

č. 58/RO/2015: Rada obce bere na vědomí a žádost o uložení vedení přes pozemek  p.č. 2493/1 

postupuje k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 59/RO/2015: Rada obce bere na vědomí informaci o vývoji daní. 

č. 60/RO/2015: Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly výkonu přenesené působnosti 

svěřené orgánům obcí týkající se agendy evidence obyvatel a agendy vidimace 

a legalizace. 

č. 61/RO/2015: Rada obce bere na vědomí nabídku společnosti Energie pod kontrolou. 

č. 62/RO/2015: Rada obce bere na vědomí záměr České pošty s.p. týkající se pobočkové sítě. 

č. 63/RO/2015: Rada obce bere na vědomí informaci o výkonu trestu obecně prospěšných prací 

na území obce. 

č. 64/RO/2015: Rada obce bere na vědomí pozvání zástupce firmy Vodafone na jednání Rady 

obce dne 2.6.2015. 

č. 65/RO/2015: Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje přijetí finanční dotace z Dotačního fondu 

Libereckého kraje. 

č. 66/RO/2015: Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 35 dle 

návrhu. 

č. 67/RO/2015: Rada obce bere na vědomí Záznam z výrobního výboru č. 1 a pověřuje starostu 

sjednáním schůzky s Ing. Kovalčíkem – oblastním ředitelem SčVK . 

 

 

 

Zapsal dne 25.5.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

 

 

 

 


