
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 3.11.2015 

 

Přítomni: 

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

Omluveni: 

 Menšík Zdeněk   

Hosté: 

 Ing. Lukeš Jiří st. – předseda finančního výboru  

 

Program: 

1. Inventury 2015 – Příkaz č.1 k provedení inventur 

2. Inventury 2015 – Plán inventur 

3. Instruktáž členů inventarizačních komisí 

4. Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ 

5. Nabídka na údržbu kapličky 

6. Informace z porady starostů 

7. Program zastupitelstva 19.11.2015 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Inventury 2015 – Příkaz č.1 k provedení inventur 

Rada obce projednala „Příkaz číslo 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 

31.12.2015“ a postupuje jej ke schválení Zastupitelstvu obce. 

Rada obce bere na vědomí „Příkaz číslo 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 

ke dni 31.12.2015“ a postupuje jej ke schválení Zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 2. Inventury 2015 – Plán inventur 

Rada obce projednala plán inventur pro rok 2015. 

Rada obce bere na vědomí plán inventur pro rok 2015 dle návrhu. 

 

Ad. 3. Instruktáž členů inventarizačních komisí 

Rada obce projednala návrh na instruktáž členů inventarizační komise dne 19.11.2015 

k provedení inventarizace k 31.12.2015. 

Rada obce bere na vědomí návrh na instruktáž členů inventarizační komise dne 19.11.2015. 

 

Ad. 4. Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ 

Rada obce se seznámila s vypracovanou projektovou dokumentací akce „Stavební úpravy 

toalet ve 2.n.p. ZŠ Benešov u Semil“.  Na uvedenou akci bude vyhlášeno poptávkové řízení.  

Rada obce bere na vědomí vypracování projektové dokumentace akce „Stavební úpravy toalet 

ve 2.n.p. ZŠ Benešov u Semil“. 

 

Ad. 5. Nabídka na údržbu kapličky 

Rada obce projednala návrh paní Svatošové na bezplatnou údržbu kapličky na návsi. 

Rada obce bere na vědomí návrh paní Svatošové na bezplatnou údržbu kapličky na návsi. 



 

Ad. 6. Informace z porady starostů 

Starosta obce informoval Radu obce o závěrech z porady starostů obvodu obce s rozšířenou 

působností Semily konané dne 23.10.2015. Informace se týkali životního prostředí a 

nezaměstnanosti v ORP Semily a okrese Semily. 

Rada obce bere na vědomí informaci z porady starostů obvodu ORP Semily ze dne 23.10.2015. 

 

Ad. 7. Program zastupitelstva 19.11.2015 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 19.11.2015.  

1. Bytový pořadník 

2. Rozpočtové opatření 

3. Odkup pozemků - Matěcha 

4. Prodej pozemků – Vancl a Petrák 

5. Vícestranná smlouva o nákupu plynu 

6. Informace o inventurách 2015 

7. Dar Benešova - most Bystrá 

8. Prodej pozemku Kreditcentrum 

Rada obce čtyřmi  hlasy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 24.9.2015. 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 3.11.2015 

 

č. 125/RO/2015: Rada obce bere na vědomí „Příkaz číslo 1 k provedení řádné inventarizace 

majetku a závazků ke dni 31.12.2015“ a postupuje jej ke schválení 

Zastupitelstvu obce. 

č. 126/RO/2015: Rada obce bere na vědomí plán inventur pro rok 2015 dle návrhu. 

č. 127/RO/2015: Rada obce bere na vědomí návrh na instruktáž členů inventarizační komise 

dne 19.11.2015. 

č. 128/RO/2015: Rada obce bere na vědomí vypracování projektové dokumentace akce 

„Stavební úpravy toalet ve 2.n.p. ZŠ Benešov u Semil“. 

č. 129/RO/2015: Rada obce bere na vědomí návrh paní Svatošové na bezplatnou údržbu 

kapličky na návsi 

č. 130/RO/2015: Rada obce bere na vědomí informaci z porady starostů obvodu ORP Semily ze 

dne 23.10.2015 

č. 131/RO/2015: Rada obce čtyřmi  hlasy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 

19.11.2015. 

 

 

 

Zapsal dne 3.11.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


