
       Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 9. 2. 2010 
                                     
 
Přítomni za Radu obce: Dalibor Lampa, Jan Hubař, Ing. Jiří Lukeš st., Ing. Jan Hylmar 
Omluven :   Mgr. Anna  Morávková, 
Zastupitelé: Vladimír Plecháč 
KATRO: p. Hochmal  
 
Pořad programu:  

1. Rozpočet k vyvěšení 
2. Rozpočtový výhled na 2010 - 2012 
3. Zahájení přezkoumání hospodaření 
4. Přijetí pozemku – darování od pana Maťátka 
5. Bezúplatné převody  - od státu na Obec Benešov u Semil  
6. Žádost o zařazení do pořadníku 
7. Prořez líp 
8. Poděkování – SONS 
9. Žádost o příspěvky 
10. Program ZO dne 25. února 2010 
11. Bytový pořadník 02/2010  
12. KATRO Servis – varianty řešení TKR 
13. Smlouvy na hrobová místa. 
14. Konkurz na ředitele PO 

   
Ad.1.: Rozpočet k vyvěšení 
Rada se seznámila s Návrhem rozpočtu obce Benešov u Semil na rok 2010, návrh bude 
vyvěšen na Úřední desce. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Rozpočtový výhled na 2010 – 2012. 
Rada projednala návrh Rozpočtového výhledu obce na období let 2010-2012 a postupuje jej 
zastupitelstvu k projednání. 
Rada bere na vědomí a postupuje OZ. 
 
Ad.3.: Zahájení přezkoumání hospodaření 
Rada projednala Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření Obce Benešov u Semil za 
rok 2009. Rovněž tak projednala Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření DSO 
Mikroregion Pojizeří za rok 2090. 
Rada bere na vědomí. 
  
Ad.4: Přijetí pozemku – darování od pana Maťátka. 
Rada projednala darovací dopis p. Františka Maťátka, bytem Benešov u Semil č.p. 141 
k darování jedné poloviny.pozemku p.p.č. 2491/3. Obec současně požádá Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových o darování druhé poloviny, resp. podílu státu 
z nemovitosti p.p.č. 2491/3 ve prospěch obce. Pozemek je veden jako ostatní komunikace a 
slouží k obsluze hřbitova a přístup k objektům ve vlastnictví obce a k rodinným domkům. 
Rada bere na vědomí a postupuje OZ. 
 
Ad.5: Bezúplatné převody  - od státu na Obec Benešov u Semil. 



Rada se seznámila s s návrhem bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví obce  a 
navrhuje zastupitelstvu požádat o převod pozemků 2535, 2536, 2491/1 a 2491/5. 
Rada bere na vědomí a postupuje OZ. 
 
Ad.6: Žádost o zařazení do pořadníku. 
Rada projednala žádost pí. Natalie Zhuravel o přidělení bytu a postupuje ji bytové komisi 
k doplnění do Bytového pořadníku. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.7: Prořez lip. 
Rada projednala nabídku  a cenovou kalkulaci na ošetření lip u sportovního areálu a hřbitova. 
Protože lípy č. 1-4 nejsou v majetku obce, rada schvaluje akceptování nabídky pro ostatní 
stromy, ale ve výši 17.250,- Kč. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.8: Poděkování – SONS. 
Rada projednala písemné poděkování organizace SONS za poskytnutý finanční příspěvek. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.9: Žádost o příspěvky. 
Rada se seznámila s žádostmi o finanční příspěvky Společnosti pro ranou péči Liberec a 
Centra pro zdravotně postižené Lb kraje. 
Po prověření možného prostoru v rozpočtu obce se zastupitelstvo vyjádří. 
Rada bere na vědomí a postupuje OZ. 
 
Ad.10: Program ZO dne 25. února 2010. 

1. Zahájení 
2. Volba orgánů 
3. Návrh programu jednání 

• Zprávy předsedů výborů a komisí 
• Prodej nemovitosti  p.p.č.959 
• Směna nemovitosti ( p.p.č.2501 pí. Hlavatá a p.p.č. 2493/5 Obec) 
• Přijetí daru – nemovitosti, 1/2 p.p.č. 2491/3 (od Františka Maťátka) 
• Převod nemovitosti 1/2 p.p.č. 2491/3 (od  Úřadu pro zastupování státu na obec 

Benešov u Semil) 
• Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 2487/1 
• Změna Zásad pro přidělení bytu 
• Pořadník na přidělení bytu 
• Inventury 2009 
• Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2009 
• Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ   
• Seznámení se Závěrečnou zprávou o kontrole hospodaření Obce v roce 2009 
• Seznámení se Závěrečnou zprávou o kontrole hospodaření  MR v roce 2009 
• Rozpočet na rok 2010 
• Rozpočtový výhled na roky 2010 - 2012 

4. Usnesení 
5. Závěr 

Rada po projednání program doporučuje. 
 



Ad.11: Bytový pořadník 02/2010. 
Rada po projednání postupuje zastupitelstvu. 
 
Ad.12: KATRO SERVIS – varianty řešení TKR. 
Rada vyslechla informaci přítomného zástupce firmy KATRO SERVIS o 3 předložených 
variantách rekonstrukce TKR, konkrétně trasy od HPS na Muchov. 
Varianty obsahují 3 stupně řešení. Od řešení jen samotné páteřní sítě, dále s výměnou 
zesilovačů i v jednotlivých odbočkách, až po možnosti připojení internetu. 
Rada požádala firmu o předložení další varianty, která by zahrnovala modernizaci celé TKR 
v obci včetně internetu tak, aby akce proběhla použitím prostředků firmy KATRO SERVIS 
při následném pronájmu a provozování sítě firmou  KATRO SERVIS. 
Průběžně budou probíhat upřesňovací jednání. 
Rada bere na vědomí a postupuje k projednání zastupitelstvu. 
 
Ad.13: Smlouvy na hrobová místa. 
Rada projednala Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 303 uzavřenou s p. Kamilem Farským, 
bytem Benešov u Semil 255. 
Rada smlouvu schvaluje. 
 
Ad.14: Konkurz na ředitele PO: 
Rada se seznámila s informací starosty o průběhu konkurzu na ředitel příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ Benešov a s vyhlášením konkurzu a následnými kroky souhlasí. 
Rada schvaluje 
 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš dne 11.2.2010   
 
 
 
 
 
             Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


