
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 5.4.2016 

 

Přitomni:  

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

Hosté:  

Ing. Lukeš Jiří st. 

 

Program: 

1. Vzdání se předkupního práva u p.p.č.2514 

2. Schvalování rozpočtových opatření 

3. Notebook 

4. Pořízení nebo nepořízení kontejnerů na elektroodpad 

5. Návrh směnné smlouvy s HYBLER INVEST 

6. Program jednání Zastupitelstva obce dne 21.4.2016 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Vzdání se předkupního práva u p.p.č.2514 

Rada obce projednala vzdání se předkupního práva vlastnického podílu ¼ pana Pavla Matěchy 

u p.p.č 2514. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

 

Ad. 2. Schvalování rozpočtových opatření 

Rada obce projednala žádost Krajského úřadu Libereckého kraje o informaci na způsob 

schvalování rozpočtových opatření v obci. Rozpočtové opatření i nadále bude schvalovat 

Zastupitelstvo obce, pouze v případě mimořádné nutnosti bude rozpočtové opatření 

schvalováno Radou obce po předchozím pověření Zastupitelstvem obce. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 3. Notebook 

Rada obce projednala zakoupení notebooku pro obec. Jedním z hlavních důvodů je následné 

snížení potřeby tisku podkladů zástupců obce na jednání, kterých se zúčastní a tím snížení 

nákladů na provoz obce. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 4. Pořízení nebo nepořízení kontejnerů na elektroodpad 

Rada obce projednala nabídku firmy Asekol a.s. na spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů. V současné době dle navržených 

podmínek nebude využito nabídky firmy Asekol a.s. V případě poptávky občanů bude tato 

nabídka opětovně projednána. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Návrh směnné smlouvy s HYBLER INVEST 

Rada obce projednala Směnnou smlouvu s firmou Hybler invest s.r.o. Směna pozemků byla 

schválena dle podmínek záměru na jednání Zastupitelstva obce Benešov u Semil dne 

15.11.2012 usnesením č. 38/2012.  



Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Program jednání Zastupitelstva obce dne 21.4.2016 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 21.4.2016. 

1. Zahájení zasedání  

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

3. Způsob hlasování  

4. Schválení programu jednání  

1. Rozpočtové opatření č. 1/2016 

2. Zprávy výborů a komisí 

3. Zpráva o přezkoumání kontroly hospodaření obce za rok 2015 

4. Zpráva o přezkoumání kontroly hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2015 

5. Bytový pořadník 

6. Radarový měřič rychlosti – Podmošna 

7. Směnná smlouva s Hybler invest s.r.o. 

8. Informace o kontejnerech na kompostování – příprava žádosti o dotaci 

9. Různé 

5. Závěr  

 

Rada obce pěti hlasy schvaluje. 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 5.4.2016 

 

č. 39/RO/2016: Rada obce schvaluje vzdání se předkupního práva vlastnického podílu ¼ pana 

Pavla Matěchy u p.p.č 2514. 

č. 40/RO/2016: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření i nadále schvalovat Zastupitelstvem 

obce, pouze v případě mimořádné nutnosti rozpočtové opatření schvalovat 

Radou obce po předchozím pověření Zastupitelstvem obce 

č. 41/RO/2016: Rada obce schvaluje nákup notebooku a pověřuje starostu společně s Ing. 

Lukešem ml. výběrem vhodného typu s požadovanými parametry. 

č. 42/RO/2016: Rada obce bere na vědomí nabídku firmy Asekol a.s. na spolupráci při zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů. 

V případě poptávky občanů bude tato nabídka opětovně projednána 

č. 43/RO/2016: Rada obce bere na vědomí Směnnou smlouvu s Hybler invest s.r.o. dle návrhu. 

č. 44/RO/2016: Rada obce pěti hlasy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 

21.4.2016. 

 

 

Zapsal dne 12.4.2016  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


