
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 28.6.2016 

 

Přítomni:  

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

Omluveni: 

            Menšík Zdeněk 

Hosté:  

Jan Hubař - na bod č.1 

Petr Nezbeda - na bod č.1 

 

Program: 

1. Prezentace firmy N&N Košátky 

2. Úprava pojistek – navýšení limitů za odpovědnost, snížení plateb 

3. Územní plán – stanovisko pořizovatele 

4. Účetní závěrka ZŠ 

5. Žádosti o ukončení nájemních smluv na hrobová místa 

6. Petice – odpady 

7. Prohlášení funkcionářů 

8. Dotaz na inzerci 

9. Dovolená 

10. Informace o VPS Obec - spolky 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Prezentace firmy N&N Košátky 

Rada obce vyslechla prezentaci Petra Nezbedy - zástupce oficiálního dealera traktorů Zetor – firmy 

N&N Košátky o nabídce traktorů Zetor a jimi dodávaného příslušenství. Součástí prezentace byly i 

informace o možnosti financování a odpovědi p. Nezbedy na dotazy členů rady a hosta. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 2. Úprava pojistek – navýšení limitů za odpovědnost, snížení plateb 

Rada obce projednala návrhy na úpravu pojištění: a) Pojištění majetku obce, b) Pojištění 

zastupitelů vůči obci, c) Pojištění obecné odpovědnosti výkonu veřejné moci. Celkově cena 

pojištění byla snížena, přičemž u pojištění majetku obce došlo ke snížení spoluúčasti a u pojištění 

obecné odpovědnosti výkonu veřejné moci došlo k navýšení maximálního limitu plnění. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 3. Územní plán – stanovisko pořizovatele 

Starosta obce navrhl tento bod přesunout na příští jednání Rady obce. 

Rada obce schvaluje třemi hlasy. Zdržel se Nesvadba Radek. 

 

Ad. 4. Účetní závěrka ZŠ 

Rada obce projednala účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Benešov u Semil za rok 

2015.  

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 



 

Ad. 5. Žádosti o ukončení nájemních smluv na hrobová místa 

Rada obce projednala žádosti o ukončení nájemních smluv na hrobová místa: a) hrobové místo č. 

94 paní Fleischmannové b) hrobová místa č. 195 a 196 paní Zítková (žádost p. Zítka). 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 6. Petice – odpady 

Rada obce projednala žádost o podpis Petice obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech. 

Rada obce neschvaluje dvěma hlasy. Zdržel se Ing. Lukeš Jiří ml., Nesvadba Radek 

 

Ad. 7. Prohlášení funkcionářů 

Starosta obce připomenul členům rady nutnost do 30.6.2016 dodat Čestné prohlášení - Oznámení o 

jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a 

oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále jen „zákon"). 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 8. Dotaz na inzerci 

Rada obce projednala žádost politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj o zaslání informace 

ohledně obecních zpravodajů a možnosti zveřejnění předvolební inzerce. V Benešovských 

novinách není dosud žádná inzerce.  

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 9. Dovolená 

Rada obce projednala dovolenou na Obecním úřadě dne 4.7.2016. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 10. Informace o VPS Obec - spolky 

Starosta obce informoval členy rady, že všechny spolky žádající o dotaci dodaly podepsané 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Benešov u Semil. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 28.6.2016 

 

č. 70/RO/2016: Rada obce bere na vědomí nabídku firmy N&N Košátky. 

č. 71/RO/2016: Rada obce schvaluje změnu pojištění a) Pojištění majetku obce, b) Pojištění      

                          zastupitelů vůči obci, c) Pojištění obecné odpovědnosti výkonu veřejné moci, dle    

                          návrhů a pověřuje starostu podpisem smluv. 

č. 72/RO/2016: Rada obce schvaluje projednání bodu (Územní plán – stanovisko pořizovatele)  

                          přesunout na jednání Rady obce dne 30.8.2016 a pověřuje starostu do této doby   

                          informovat o stanovisku pořizovatele navrhovatele změny územního plánu. 

č. 73/RO/2016: Rada obce na základě předložených dokladů schvaluje účetní závěrku Základní   

                          školy a Mateřské školy Benešov u Semil za rok 2015. 

č. 74/RO/2016: Rada obce schvaluje a) ukončení nájemní smlouvy na hrobové místo č. 94 a   

                          pověřuje starostu informovat žadatele o akceptování žádosti o ukončení nájemní   

                          smlouvy a b) na žádost o ukončení nájemní smlouvy na hrobová místa č. 195 a   

                         196 odpovědět žadateli, že po uplynutí nájemní smlouvy a po vyjasnění    

                         vlastnického práva k hrobovým místům bude postupováno dle platného Řádu  

                         veřejného pohřebiště.  

č. 75/RO/2016: Rada obce neschvaluje podepsat Petici obcí a měst k návrhu nového zákona o  

                          odpadech. 

č. 76/RO/2016: Rada obce bere na vědomí nutnost do 30.6.2016 dodat Čestné prohlášení -   

                          Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v   

                          průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná  

                          veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále jen 

„zákon"). 

č. 77/RO/2016: Rada obce schvaluje nezveřejňovat v Benešovských novinách předvolební inzerci. 

č. 78/RO/2016: Rada obce schvaluje, aby dne 4.7.2016 byl Obecní úřad Benešov u Semil uzavřen  

                         z důvodu dovolené. 

č. 79/RO/2016: Rada obce bere na vědomí, že všechny spolky žádající o dotaci dodaly   

                         zkontrolované Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce  

                         Benešov u Semil. 

 

 

 

 

Zapsal dne 1.7.2016  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


