
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 25. 8. 2009 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková,  
 
Členové zastupitelstva: Ing. Bachtíková Jitka, ing. Lukeš Jiří ml., Kučera Miroslav, 
 
Nepřítomen: Hubař Jan, ing. Hylmar Jan 
 
 
Pořad programu:    

1. Daňové příjmy 
2. Nájemné pro rok 2009 (příloha ) 
3. Nová Zřizovací listina ZŠ ( příloha programu )+ současná k porovnání změn, důvodová zpráva 
4. Projekt pro MŠ  (předloží řed.ZŠ pí. Morávková na Radě) 
5.  Avie – dohoda 
6. Žádost o odprodej části pozemku (podklady na Radě.) 
7. Program jednání ZO dne 10.9.2009  
8. OZV 2/2009 – Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí (příloha programu) 

 
Ad.1.: Daňové příjmy. 
Rada se seznámila s dopisem MF ČR o odhadu daňových příjmů pro rok 2009. Ve srovnání s rokem 
2008 by příjmy r. 2009 měly být nižší nejméně o 12%, ve srovnání s rozpočtovanými částkami se 
jedná o snížení o 18%. V případě obce Benešov u S. bude na rok 2009 chybět cca 0,5 mil. Kč proti 
rozpočtu. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Nájemné pro rok 2009. 
Na základě zákona 107/2006 Sb. a Sdělením 180/2009 Sb. je rok 2010 posledním rokem 
jednostranného zvyšování nájemného v obcích do 1 999 obyvatel. Toto navýšení se nemusí uplatnit 
v úplné výši, ale cena nájemného z roku 2010 bude platná i v letech 2011 2012. Maximální výše – 
cílová cena je v Lbc kraji 29,55 Kč/m2 a u bytů se sníženou kvalitou 26,60 Kč/m2.  
Rada vzala informaci na vědomí a projednala návrh některých variant. 
Tento návrh bude předložen v důvodové zprávě zastupitelstvu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Nová Zřizovací listina ZŠ ( příloha programu )+ současná platná. 
Rada projednala předložený návrh, ke kterému vznesla připomínky. Tyto budou zapracovány do nové 
verze návrhu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4.: Projekt pro MŠ. 
Ředitelka ZŠ předložila radě konkrétní představu na vybavení dětského hřiště MŠ na školní zahradě. 
Dle doporučení rady ZŠ osloví konkrétní dodavatele formou žádosti o podání nabídky do výběrového 
řízení malého rozsahu. 
Rada schvaluje, doporučuje realizaci ještě v roce 2009. 
  
Ad.5.:Smlouva o nájmu dopravního prostředku. 
Rada projednala návrh Smlouvy o nájmu dopravního prostředku – Avie, uzavírané mezi Obcí Benešov 
u Semil, jako pronajímatelem a firmou VENTO s.r.o. Semily jako nájemcem. 
Rada smlouvu schvaluje. 
 
Ad.6.: Žádost o odprodej části pozemku. 



Rada projednala Žádost o koupi části obecního pozemku č. 871/1. 
Rada předkládá zastupitelstvu návrh zveřejnění záměru prodeje uvedeného pozemku. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.7.: Program jednání ZO dne 10.9.2009. 
1. Zahájení 
2. Volba  řídících orgánů a způsob hlasování 
3. Návrh programu:  -    Zprávy předsedů výborů a komisí 
                                 -     Rozpočtové změny  (Ing. Jitka Bachtíková) 

-    Územní plán Benešov u Semil 
-    Nájemné na roky 2010 – 2012 
-   Odprodej pozemku 
-    Různé, diskuse 

 
4. Usnesení 
5. Závěr 
Rada doporučuje ke schválení. 
 
Ad.8.: OZV 2/2009 – Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí. 
Rada projednala aktualizovanou verzi OZV č.2/2009 o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti 
přístupných akcí a tuto předkládá zastupitelstvu ke schválení. 
Rada bere na vědomí. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 27. 8. 2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


