
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 13.6.2017 

 

Přítomni:  

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

 

Omluveni: 

 Klimeš Petr 

 

Program: 

1. Dopravní značení v obci – Tereza a Hoření byty 

2. Hrobová smlouva 

3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ 

4. Závěrečný účet MR 2016 

5. Závěrečný účet Obec 2016 

6. Smlouva komunikace 

7. Vyhlášení záměru směny pozemků Podolí 

8. Program zastupitelstva 29.6.2017 

9. Plán práce na II. pololetí 2017 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad.1. Dopravní značení v obci – Tereza a Hoření byty 

Místostarosta obce informoval radu obce o vypracované žádosti na stanovení úpravy provozu na 

pozemních komunikacích u domova Tereza a u Hořeních bytů. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 2. Hrobová smlouva 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 369-370 (Králová), uzavřenou 

podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 

479/2001 Sb. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ 

Rada obce projednala účetní závěrku ZŠ a MŠ Benešov u Semil. Rada obce schvaluje závěrku za 

zřizovatele organizace. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 4. Závěrečný účet MR 2016 

Rada obce projednala Závěrečný účet DSO Mikroregionu Pojizeří za rok 2016. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Závěrečný účet Obec 2016 

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

hospodaření obce za rok 2016. Závěrečný účet byl v termínu vyvěšen na elektronické úřední desce. 

Oznámení bylo 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. 6. Smlouva komunikace 

Rada obce projednala Smlouvu o dílo – Komunikace Benešov u Semil 2017 mezi obcí Benešov u 

Semil a Opravy silnic s.r.o.  

 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 7. Vyhlášení záměru směny pozemků Podolí 

Rada obce projednala Záměr směny obecního majetku a to část pozemku p.č. 2552 ve vlastnictví 

obce za pozemek p.č. 2140/3, který je v současné době užíván jako účelová komunikace a není ve 

vlastnictví obce. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 8. Program zastupitelstva 29.6.2017 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 29.6.2016. 

1. Slib zastupitele 

2. Plán práce na II. pololetí 2017 

3. Rozpočtové opatření č. 3 

4. Závěrečný účet obce 2016 

5. Závěrečný účet MR Pojizeří 2016 

6. Závěrečný účet DSO voda – Semily, Benešov u Semil, Chuchelna 

7. Schválení prodeje pozemků 

8. Vyhlášení záměru směny pozemků – Podolí 

9. Smlouva komunikace 

10. Změna zásad pro přidělování bodů do pořadníku 

11. Bytový pořadník červen 2017 

12. Přenesení pravomoci na radu – Rozpočtové opatření 

13. Žádost o příspěvek 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 9. Plán práce na II. pololetí 2017 

Rada obce projednala návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na II. pololetí roku 2017. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 13.6.2017 

 

č. 59/RO/2017: Rada obce bere na vědomí vypracované žádosti na stanovení úpravy provozu na 

pozemních komunikacích u domova Tereza a u Hořeních bytů a pověřuje 

místostarostu jejich předáním na MěÚ Semily. 

č. 60/RO/2017: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 369-370 dle návrhu. 

č. 61/RO/2017: Rada obce na základě předložených dokladů schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ 

Benešov u Semil k 31.12.2016. 

č. 62/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregionu Pojizeří za rok 

2016. 

č. 63/RO/2017: Rada obce bere na vědomí podklady k projednání Závěrečného účtu obce za rok 

2016 a postupuje je k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 64/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Smlouvu o dílo – Komunikace Benešov u Semil 2017 

mezi obcí Benešov u Semil a Opravy silnic s.r.o. a postupuje ji k projednání 

Zastupitelstvu obce. 



č. 65/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Záměr směny obecního majetku a to část pozemku p.č. 

2552 ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 2140/3, který je v současné době užíván 

jako účelová komunikace a není ve vlastnictví obce a postupuje jej ke projednání 

Zastupitelstvu obce. 

č. 66/RO/2017: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 29.6.2017. 

č. 67/RO/2017: Rada obce bere na vědomí návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na II. 

pololetí roku 2017 a postupuje jej k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

Zapsal dne 15.6.2017  Radek Nesvadba 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

 


