
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 30.6.2015 

 

Přítomni: 

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

Radek 

Host: 

 Ing. Lukeš Jiří st. – předseda finančního výboru   

 

Program: 

1. Projednání a podpis Dodatku Vodafone 

2. Žádost o zařazení do pořadníku 

3. Čestná prohlášení funkcionářů 

4. Informace o kontrole VZP Liberec 

5. Informace o kontrole OSSZ Semily 

6. Žádost p. Kamil Farský 

7. Uzavírka Loukov 

8. Žádost o řešení dopravní situace Podolí 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Projednání a podpis Dodatku Vodafone 

Rada obce projednala Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 20116D - 

I.  Rada obce přesouvá schválení smlouvy na jednání rady obce po termínu sejmutí záměru 

prodloužení nájmu části nemovitosti z úřední desky.  

Rada obce přesouvá schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 

20116 D-I na jednání Rady obce dne 7.7.2015. 

 

Ad. 2. Žádost o zařazení do pořadníku 

Rada obce projednala doručené tři žádosti o obecní byt. a následně bude per rollam hlasováním 

Zastupitelstva obce hlasováno o schválení bytového pořadníku 

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

komisi k projednání.  

 

Ad. 3. Čestná prohlášení funkcionářů 

Starosta obce převzal od členů Rady obce Čestná prohlášení – Oznámení o jiných 

vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení 

o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb, 

o střetu zájmů. 

Rada obce bere na vědomí předání Čestných prohlášení členů Rady obce starostovi obce. 

 

 



 

Ad. 4. Informace o kontrole VZP Liberec 

Rada obce projednala Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola provedena dne 

29.6.2015 na adrese Regionální pobočky Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký 

kraj, nám. Dr. E.Beneše 32/2, 460 01 Liberec 1. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné 

závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly VZP Liberec. 

 

Ad. 5. Informace o kontrole OSSZ Semily 

Rada obce projednala Protokol o kontrole č. 355/15/667 z plánované kontroly plnění 

povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného za 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola byla provedena dne 

24.6.2015 a nebyly zjištěny nedostatky v kontrolovaných položkách za kontrolované odbobí.  

Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly OSSZ Semily. 

 

Ad. 6. Žádost p. Kamil Farský 

Rada obce projednala od p. Farského doručenou žádost k posouzení a případnou realizaci 

problému:  

1. oprava vodovodního hydrantu a povrchu na výjezdu od domů čp. 255 a 256 

2. umístění zrcadla na výjezdu od domu čp. 196 

Rada obce pověřuje starostu 1.  zajištěním opravy hydrantu a povrchu komunikace na výjezdu 

od domu čp. 255 a 256 a 2. umístění zrcadla řešit poté, co bude dům čp. 196 trvale obydlen. 

 

Ad. 7. Uzavírka Loukov 

Starosta obce seznámil členy Rady obce s plánovanou úplnou uzavírkou silnice 2. třídy číslo 

292 pro veškerý provoz mezi obcemi Loukov a Dolní Sytová, která začíná dne 1.7.2015 a 

plánované ukončení je 10.10.2015.  

Rada obce obce bere na vědomí informaci o úplné uzavírce silnice č. II/292 mezi obcemi 

Loukov a Dolní Sytová. 

 

Ad. 8. Žádost o řešení dopravní situace Podolí 

Rada obce projednala žádost o řešení dopravní situace na místní komunikaci v části obce 

Podolí, kdy žadatel navrhuje umístění dvou zpomalovacích retardérů.  

Rada obce pověřuje starostu a místostarostu provedením místního šetření a návrhem řešení. 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 30.6.2015 

 

č. 76/RO/2015: Rada obce přesouvá schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části 

nemovitosti (stavby) č. 20116 D-I na jednání Rady obce dne 7.7.2015. 

č. 77/RO/2015: Rada obce bere na vědomí předložené žádosti o přidělení obecního bytu a 

postupuje je bytové komisi k projednání 

č. 78/RO/2015: Rada obce bere na vědomí předání Čestných prohlášení členů Rady obce 

starostovi obce. 

č. 79/RO/2015: Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly VZP Liberec. 

č. 80/RO/2015: Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly OSSZ Semily. 

č. 81/RO/2015: Rada obce pověřuje starostu 1.  zajištěním opravy hydrantu a povrchu 

komunikace na výjezdu od domu čp. 255 a 256 a 2. umístění zrcadla řešit poté, 

co bude dům čp. 196 trvale obydlen . 

č. 82/RO/2015: Rada obce obce bere na vědomí informaci o úplné uzavírce silnice č. II/292 

mezi obcemi Loukov a Dolní Sytová. 

č. 83/RO/2015: Rada obce pověřuje starostu a místostarostu provedením místního šetření a 

návrhem řešení. 

 

 

 

Zapsal dne 30.6.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


