
   Zápis z jednání rady obce Benešov u Semil dne 12.1.2016 
 

 

Přítomni:   Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Menšík Zdeněk,  

Omluveni:  Ing. Lukeš Jiří ml., Nesvadba Radek 

Hosté:         Lukeš Jiří st. předseda finančního výboru 

  

Program: 

1. Informace zástupce pojišťovny DAS 

2. Meteostanice  

3. Hrobové místo  

4. Nabídka leteckých snímků  

5. Informace o změně v odměňování  

6. Žádost o dar   

7. Darovací smlouva   

8. Pozemkové úpravy – vyhláška  

9. Výběrko na  Stavební úpravy toalet ve 2. NP v ZŠ Benešov u Semil  

10. Info nákup plynu 

11. Nabídka na odkup p.č. 532 Podskalí 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 
 

Ad. 1. Informace zástupce pojišťovny DAS 

Rada obce se seznámila detailně s nabídkou pojištění právní ochrany  pro ZŠ a MŠ Benešov u 

Semil. Zástupce DAS odpověděl na všechny dotazy a podrobně seznámil radu s rozsahem 

pojištění a jak funguje toto pojištění v praxi. V současné době je po přijetí nového Občanského 

zákoníku nutné mít zajištěnu v ZŠ právní ochranu všech zaměstnanců. Rada se shodla na uzavření 

smlouvy pro ZŠ. 

 

Rada obce schvaluje návrh pojistné smlouvy o právní ochraně zaměstnanců ZŠ a MŠ 

 

Ad. 2. Meteostanice 

Rada obce projednala návrh firmy Netair na rozšíření služeb u webkamery. Ve zkušebním provoze 

budou na stránkách zobrazovány základní udaje - teplota, síla větru ev. tlak, vše online. Další 

možnosti – historie,údajů a další ukazatele budou projednány později. Zkušební provoz bude 

zahájen v jarních měsících. 

 

Rada obce bere na vědomí nabídku na zahájení zkušebního provozu meteoslužby u webkamery. 

 

Ad. 3. Hrobové místo 

Rada projednala Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 139 s panem Vladimírem Novotným    a 

tuto smlouvu schvaluje.  

Rada schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 139 s panem Vladimírem Novotným 

 

Ad. 4. Nabídka leteckých snímků Rada obce projednala nabídku zhotoveních leteckých snímků 

obce firmou JAS AIR CZ a pro vysokou cenu tuto nabídku nepřijala..  

Rada obce odmítla nabídku na zhotovení leteckých snímků obce . 

  

 

 



Ad. 5. Změna ve výši odměňování  

Rada obce se seznámila s Přílohou č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměňování členů 

zastupitelstev. Starosta na příští radu připraví tabulku s detailním propočtem u členů zastupitelstva 

dle nového nařízení vlády.  

Rada obce bere na vědomí informaci o novém nařízení vlády a ukládá starostovi připravit tabulku 

s detailním přehledem.   

 

Ad. 6. Vzor žádosti o poskytnutí finančních prostředků 

Rada se seznámila s návrhem formuláře sloužícím k podání žádosti o poskytnutí finančních  

prostředků. Návrh formuláře schvaluje. 

 

Rada schvaluje formulář k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků 

 

Ad. 7. Vzor Darovací smlouvy 

Rada se seznámila se vzorem darovací smlouvy a po úpravě na podmínky obce Benešov u Semil 

jej schválila. Jednotlivé darovací smlouvy budou projednávány v zastupitelstvu obce. 

Rada obce schvaluje vzor darovací smlouvy. 

 

Ad. 8. Pozemkové úpravy                                                                                                                  

Rada bere na vědomí vyhlášku o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách 

v katastrální území Benešov u Semil. 

Rada bere na vědomí vyhlášku o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách 

v katastrální území Benešov u Semil. 

 

Ad.9.  Stavební úpravy v ZŠa MŠ                                                                                                     

Rada se seznámila se stavem  příprav stavebních  úprav v ZŠ a MŠ Benešov u Semil. Jedná se o 

stavební úpravy ve 2.NP – sociální zařízení dívek a chlapců. Je hotová projektová dokumentace, 

technická zpráva, krycí list stavby, výkaz výměr a návrh smlouvy o dílo. Ve spolupráci 

s projektanty bylo zahájeno poptávkové řízení – třem firmám byly zaslána Výzva k podání  včetně 

všech podkladů nutných k podání nabídky. Rada projednala složení výběrové komise  -  projekční 

kancelář – Ing. Roman Charvát,  ZŠ a MŠ Mgr. Jaroslav Vávra, Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš st. 

a Novotná Dana.  Otevření obálek v pátek 29.1.2016 ve 13.10 hodin na Obecním úřadě. Rada dále 

projednala a schválila návrh starosty, aby stavební dozor prováděl Ing. Roman Charvát za 

projekční kancelář..  

Rada bere na vědomí dosavadní postup přípravných prací při rekonstrukci v ZŠ a MŠ                      

a schvaluje za stavební dozor na stavbě  zástupce projekční kanceláře Ing. Romana Charváta. 

 

Ad.10.  Nákup plynu na komoditní burze 

Rada se seznámila s výsledkem nákupu zemního plynu na komoditní burze, který byl proveden na 

Českomoravské komoditní burze v Kladno s výsledkem maloodběr 452 Kč/MWh, středoodběr 

454Kč /MWh – ceny bez DPH .  

Rada bere na vědomí informaci o  nákupu zemního plynu na komoditní burze, který byl proveden 

na Českomoravské komoditní burze v Kladno s výsledkem maloodběr 452 Kč/MWh, středoodběr 

454Kč /MWh – ceny bez DPH .  

 

Ad.11.  Nabídka na odkup p.č. 532 Podskalí                                                                        

Obec obdržela nabídku na odkup pozemkové parcely č.523 v K.ú. Benešov u Semil Podskalí o 

výměře 1050,9 m2 . 

Rada podstupuje k projednání zastupitelstvu                         



 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 12.1.2016 

 

 č. 1/RO/2016:  Rada obce schvaluje návrh pojistné smlouvy o právní ochraně zaměstnanců     

                         ZŠ a MŠ Benešov u Semil 

 č. 2/RO/2016:  Rada obce bere na vědomí nabídku na zahájení zkušebního provozu    

                          meteoslužby u webkamery. 

 č. 3/RO/2016:  Rada schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 139 s panem      

                         Vladimírem Novotným 

 č. 4/RO/2016:  Rada obce odmítla nabídku na zhotovení leteckých snímků obce .                          

 č. 5/RO/2016:  Rada obce bere na vědomí informaci o novém nařízení  

 

 č. 6/RO/2016:  Rada schvaluje formulář k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků 

 

 č.7/RO/2016:   Rada obce schvaluje vzor darovací smlouvy. 

 

 č.8/RO/2016   Rada bere na vědomí vyhlášku o zahájení řízení o komplexních pozemkových                        

                         úpravách v katastrální území Benešov u Semil. 

 

č.9/RO/2016   Rada bere na vědomí dosavadní postup přípravných prací při rekonstrukci                    

                        v ZŠ a MŠ a schvaluje za stavební dozor na stavbě zástupce projekční  

                        kanceláře Ing.Romana Charváta a složení výběrové komise ve složení:Ing. Roman                 

                         Charvát, Mgr. Jaroslav Vávra, Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš st. a Novotná Dana 

 

č.10/RO/2016  Rada bere na vědomí informaci o nákupu zemního plynu na komoditní burze,      

                         který byl proveden na Českomoravské komoditní burze v Kladně s výsledkem  

                         maloodběr 452 Kč/MWh, středoodběr 454Kč /MWh – ceny bez DPH.  

 

č.11/RO/2016   Rada podstupuje k projednání zastupitelstvu                         

 

 

 

Zapsal dne 14.1.2016 Dalibor Lampa 

 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


