
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 1.12.2015 

 

Přítomni: 

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

Radek 

Hosté: 

 Ing. Lukeš Jiří st. – předseda finančního výboru  

 

Program: 

1. Žádost o zařazení do pořadníku 

2. Návrh Plánu práce na I. Pololetí 2016 

3. Rozpočtové provizorium na rok 2016 

4. Sestavení rozpočtu – vyrovnaný, schodkový 

5. Inventury 2015 – vyřazení materiálu 

6. Pachtovní smlouva s Agrocentrem Jizeran 

7. Žádost o odprodej materiálu – hrabátko 

8. Smlouva o právu provést stavbu vodojemu 

9. Nabídka právní ochrany DAS 

10. Dar – komunikace Do Rokle 

11. Kupní smlouva Matěcha Josef 

12. Program jednání ZO dne 17.12.2015 

13. Zřizovací listina ZŠ a MŠ 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Žádost o zařazení do pořadníku 

Rada obce projednala doručenou žádost o přidělení obecního bytu. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 2. Návrh Plánu práce na I. Pololetí 2016 

Rada obce projednala návrh „Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2016“.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Rozpočtové provizorium na rok 2016 

Rada obce projednala rozpočtové provizorium na rok 2016. Rada obce navrhuje Zastupitelstvu 

obce schválit rozpočtové provizorium na rok 2016 na dobu do schválení rozpočtu roku 2016 – 

výdaje v příslušném měsíci ve výši 1/12 skutečných výdajů roku 2015. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Sestavení rozpočtu – vyrovnaný, schodkový 

Rada obce projednala návrh na sestavení rozpočtu obce Benešov u Semil na rok 2016 a to jako 

rozpočet vyrovnaný. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 



 

Ad. 5. Inventury 2015 – vyřazení materiálu 

Rada obce jako likvidační komise projednala předložené návrhy na vyřazení majetku obce a 

uvedený majetek vyřazuje z inventur.  

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 6. Pachtovní smlouva s Agrocentrem Jizeran 

Rada obce projednala návrh „Pachtovní smlouvy“ mezi obcí Benešov u Semil a Agrocentrum 

Jizeran a.s. Vzhledem ke skutečnosti, že v návrhu pachtovní smlouvy jsou zařazeny i dva 

pozemky dle katastrální mapy vedené jako ostatní plocha byl starosta pověřen zjištěním 

důvodů zahrnutí těchto pozemků do pachtovní smlouvy. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 7. Žádost o odprodej materiálu – hrabátko 

Rada obce projednala doručenou žádost o odprodej materiálu – minibagru DH-0115. Vzhledem 

k aktuálnímu technickému stavu a faktické nevyužitelnosti pro obec Rada obce postupuje do 

Zastupitelstva obce a doporučuje schválit prodej minibagru DH-0115. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 8. Smlouva o právu provést stavbu vodojemu 

Rada obce projednala návrh „Smlouvy o právu provést stavbu“ mezi VHS Turnov a obcí 

Benešov u Semil pro provedení stavby s názvem „Benešov u Semil – rekonstrukce objektů 

VDJ“, jejíž realizace se předpokládá v termínu od dubna 2016. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 9. Nabídka právní ochrany DAS 

Rada obce projednala nabídku pojistitele D.A.S. Rechtsschutz AG na pojištění právní ochrany 

obce a ZŠ a MŠ Benešov u Semil. Rada obce pověřuje starostu domluvením osobní účasti 

zástupce pojistitele na některém z jednání Rady obce v lednu 2016. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 10. Dar – komunikace Do Rokle 

Rada obce projednala nabídku daru obci Benešov u Semil ve formě pozemku p.č. 2560/1 od 

všech spoluvlastníků. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 11. Kupní smlouva Matěcha Josef 

Rada obce projednala návrh kupní smlouvy na pozemky p.č. 118/1, p.č.2523/19, p.č. 2523/25, 

p.č.2523/34. Rada obce pověřuje starostu předložením návrhu kupní smlouvy vlastníkovi 

uvedených pozemků a poté postoupit do Zastupitelstva obce ke schválení. 

Rada obce bere na vědomí. 

 



Ad. 12. Program jednání ZO dne 17.12.2015 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 17.12.2015.  

1. Rozpočtové opatření č. 5 

2. Plán práce na I. pololetí 2016 

3. Bytový pořadník č. 20, prosinec 2015 

4. Zřizovací listina ZŠ a MŠ 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2016 

6. Inventury 2015 – vyřazení materálu 

7. Smlouva s Českou telekomunikační 

8. Pachtovní smlouva s Agrocentrem Jizeran 

9. Odprodej materiálu – hrabátko 

10. Nabídka daru – komunikace Do Rokle 

11. Kupní smlouva Matěcha Josef 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

 

Ad. 13. Zřizovací listina ZŠ a MŠ 

Rada obce projednala nutnost změny „Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Benešov u Semil“, kdy je 

potřeba do názvu doplnit dle platné právní úpravy „příspěvková organizace“ a to pouze 

změnou zřizovací listiny. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 1.12.2015 

 

č. 132/RO/2015: Rada obce bere na vědomí předloženou žádost o přidělení obecního bytu a 

postupuje ji bytové komisi k projednání. 

č. 133/RO/2015: Rada obce bere na vědomí návrh „Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na 

I. pololetí roku 2016“ a postupuje ho k projednání do Zastupitelstva obce. 

č. 134/RO/2015: Rada obce navrhuje Zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtové provizorium 

na rok 2016 v tomto znění:            

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016 na dobu do 

schválení rozpočtu roku 2016 – výdaje v příslušném měsíci ve výši 1/12 

skutečných výdajů roku 2015. 

č. 135/RO/2015: Rada obce navrhuje  sestavení rozpočtu na rok 2016 jako vyrovnaný. 

č. 136/RO/2015: Rada obce jako likvidační komise schvaluje vyřazení majetku obce z inventur 

dle návrhu. 

č. 137/RO/2015: Rada obce bere na vědomí návrh „Pachtovní smlouvy“a  pověřuje starostu 

zjistit důvody zahrnutí pozemků vedených v katastrální mapě jako ostatní 

plocha do návrhu pachtovní smlouvy. 

č. 138/RO/2015: Rada obce bere na vědomí a postupuje do Zastupitelstva obce žádost o 

odprodej materiálu a doporučuje schválit prodej minibagru DH-0115 

č. 139/RO/2015: Rada obce bere na vědomí návrh „Smlouvy o právu provést stavbu“ a 

postupuje ji do Zastupitelstva obce ke schválení. 

č. 140/RO/2015: Rada obce bere na vědomí nabídku D.A.S. Rechtsschutz AG a  pověřuje 

starostu domluvením osobní účasti zástupce pojistitele D.A.S. Rechtsschutz 

AG na některém z jednání Rady obce v lednu 2016. 

č. 141/RO/2015: Rada obce bere na vědomí nabídku daru ve formě pozemku p.č. 2560/1 a 

postupuje ji do Zastupitelstva obce ke schválení. 

č. 142/RO/2015: Rada obce bere na vědomí návrh kupní smlouvy na pozemky p.č. 118/1, 

p.č.2523/19, p.č. 2523/25, p.č.2523/34. Rada obce pověřuje starostu 

předložením návrhu kupní smlouvy vlastníkovi uvedených pozemků a poté 

postoupit do Zastupitelstva obce ke schválení. 

č. 143/RO/2015: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 17.12.2015. 

č. 144/RO/2015: Rada obce bere na vědomí návrh na změnu „Zřizovací listiny ZŠ a MŠ 

Benešov u Semil“ a postupuje ji ke schválení do Zastupitelstva obce. 

 

 

 

Zapsal dne 1.12.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


