
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 30.5.2016 

 

Přítomni:  

Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek 

Omluveni: 

            Ing. Lukeš Jiří ml. 

Hosté:  

Ing. Lukeš Jiří st. 

 

Program: 

1. Avie – náhrada 

2. Rozpis na rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny (odpady, rozvody vody, 

obklady) 

3. Plán práce na II. Pololetí 2016 

4. Závěrečný účet za 2015 

5. Účetní závěrka za 2015 

6. Program jednání ZO 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Avie – náhrada 

Rada obce projednala nové skutečnosti o možné náhradě vozidla Avia. Rada souhlasí s nabídkou 

na prezentaci zástupce oficiálního dealera traktorů Zetor – firmy N&N Košátky. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 2. Rozpis na rekonstrukci sociálního zařízení hasičárny (odpady, rozvody vody, 

obklady) 

Rada obce projednala cenové nabídky na rekonstrukci sociálního zařízení v hasičárně. Rada obce 

pověřuje radního Menšíka kontaktováním Ing. Křapky na zhotovení výkazu výměr a projektu na 

zvětšení garážového stání pro hasičské vozidlo CAS. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Plán práce na II. Pololetí 2016 

Rada obce projednala návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na II. pololetí roku 2016. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Závěrečný účet za 2015 

Rada obce projednala návrh Závěrečného účtu obce včetně přílohy Zprávy o výsledku kontroly 

hospodaření obce za rok 2015. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a veškeré podklady 

budou k nahlédnutí na Obecním úřadě Benešov u Semil v úředních hodinách.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 

 



Ad. 5. Účetní závěrka za 2015 

Rada obce projednala podklady k Účetní závěrce obce za rok 2015. Podklady jsou k nahlédnutí 

na Obecním úřadě Benešov u Semil v úředních hodinách. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Program jednání ZO 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 16.6.2016. 

1. Rozpočtové opatření č. 2. 

2. Závěrečný účet obce 2015 

3. Závěrečný účet MR Pojizeří 

4. Účetní závěrka obce 2015 

5. Vyhlášení záměru prodeje pozemků 

6. Smlouvy se spolky 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 30.5.2016 

 

č. 64/RO/2016: Rada obce bere na vědomí nabídku firmy N&N Košátky a pověřuje 

místostarostu pozvat zástupce firmy na příští jednání Rady obce 

č. 65/RO/2016: Rada obce bere na vědomí nabídky na rekonstrukci hasičárny a pověřuje radního 

Menšíka kontaktováním Ing. Křapky na zhotovení výkazu výměr a projektu na 

zvětšení garážového stání pro hasičské vozidlo CAS. 

č. 66/RO/2016: Rada obce bere na vědomí návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na II. 

pololetí roku 2016 a postupuje jej k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 67/RO/2016: Rada obce bere na vědomí podklady k projednání Závěrečného účtu obce za rok 

2015 a postupuje je k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 68/RO/2016: Rada obce bere na vědomí podklady k účetní závěrce obce za rok 2015 a 

postupuje je k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 69/RO/2016: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 16.6.2016. 

 

 

 

Zapsal dne 31.5.2016  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


