
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 16.11. 2006 
 
Přítomni:    Lampa Dalibor, Morávková Anna, ing.Lukeš Jiří, ing. Hylmar Jan, Hubař Jan   
Pořad programu:  1. Územní plán. 
2. Dlužníci. 3. Převzetí majetku od Ředitelství silnic a dálnic. 
4. VPP na rok 2007. 5. Plán práce na 12.06 a I. pol. 2007. 
6. Objednávka Tarmac. 7. Vybavení jídelny ZŠ. 
8. Hroby – nájemní smlouvy. 9. Jednací řád. 
10. Odpady – nádoby na zimní posyp. 11. Inventury 2006. 
12. Program jednání Obecního zastupitelstva. Program  projednán a schválen všemi hlasy.  
 Ad.1. Územní plán. ÚP byl pořízen v r. 1995, jeho platnost končí v r. 2009. Rada projednala 
jeho dobu platnosti s tím, že ukládá starostovi požádat MÚ Semily o zpracování ÚP pro Obec Benešov u Semil. 
Rada ukládá zajistit zpracování.  Ad.2. Dlužníci.  Rada projednala seznam dlužníků a jejich závazků k obci. Rada doporučuje prodat pohledávky dlužníků, kteří nebydlí v bytech obce. U ostatních řešit pokusem o smír, 
jinak řešit soudní cestou. 
Rada  doporučuje OZ schválit.. 
 Ad.3. Převzetí majetku od Ředitelství silnic a dálnic. Rada projednala žádost ŘSD ČR  
k vyjádření a k převzetí pozemků, nepatřících do majetkové správy ŘSD  (viz Zápis rady ze dne 3.10.2006) a doporučuje OZ schválit převzetí následujících pozemků: p.p.č. 
25/19, 25/20, 25/28, 25/29, 25/31, 37/33, 37/34, 37/35, 127/9, 127/10, 134/2, 134/3, 155/7, 180/5, 182/5EN, 183/5 v k.ú. Benešov u Semil. 
Rada  doporučuje OZ schválit..  Ad.4. VPP na rok 2007. Na základě požadavku Úřadu práce v Semilech  na zaměstnání pracovníků na VPP v roce 2007 rada schvaluje požadavek na 1 pracovnici v termínu od 
1.4.2006 do 31.12.2006.  
Rada schvaluje. 
 Ad.5. Plán práce na 12.06 a I. pol. 2007.  Rada projednala a doporučuje schválit OZ plán 
práce OZ a Rady v prosinci 2006 a I. pol. 2007. 
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit.  Ad.6. Objednávka Tarmac. Rada vzala na vědomí dopis fy Tarmac a pověřuje starostu 
obnovit smlouvu na dodávku kameniva na opravu komunikací. 
Rada bere na vědomí.  
 Ad.7. Vybavení jídelny ZŠ. Pro splnění úkolů vyplývajících z kontrol na vybavení a 
fungování školní jídelny ZŠ a MŠ v Benešově u Semil byla část povinného vybavení zakoupena z likvidovaného inventáře bývalého Okresního úřadu v Semilech. 



Rada projednala a schvaluje nákup použitého vybavení do školní kuchyně (dle seznamu) a současně prodej dalšího nepotřebného vybavení pro p. Jecha, Eisenberga a SDH Benešov u 
Semil.Rada rovněž schvaluje úkol zpracovat projektovou dokumentaci na plynovou přípojku do kuchyně školní jídelny. 
Rada schvaluje.  Ad. 8. Hroby – nájemní smlouvy.  Rada schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 237 uzavřenou s paní Jitkou Vanclovou, 
adr. Semily, Jižní 465 pro období od 23.10.2006 do 22.10.2016. 
Rada schvaluje. 
 Ad. 9. Jednací řád. Rada projednala návrh Jednacího řádu a po doplňcích jej doporučuje OZ 
schválit. 
Rada doporučuje schválit. 
 Ad.10. Odpady – nádoby na zimní posyp. Starosta informoval radu o jednání s SKS Jablonec 
n.N. o smluvních podmínkách odvozu komunálního odpadu v r. 2007. Očekává se celkové navýšení cen o +2,5 %. Rovněž byla projednána nabídka prodeje odpadkových košů. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.11. Inventarizace majetku. K provedení řádné inventury majetku k 31.12.2006 rada jmenuje následující komise: 
Hlavní inventarizační komise:  ing. Lukeš Jiří - předseda 
 Hubař Jan a Plecháč Vladimír - členové. Dílčí inventarizační komise pro majetek v evidenci obecního úřadu: 
 Ing. Kovář Petr - předseda  Lampa Dalibor, ing. Hylmar Jan - členové. 
Dílčí inventarizační komise pro majetek v evidenci hasičárny:  Menšík Zdeněk - předseda, 
 Vlach Petr,Matěcha Miroslav - členové. Návrhy na vyřazení a likvidaci majetku komise předají do 13.12.2006. 
Zápisy z fyzické inventury provedené k 31.12.2006 předat na obecní úřad do 10.1.2007. 
Rada doporučuje zastupitelstvu  ke schválení.  Ad.12. Program jednání Obecního zastupitelstva. Rada doporučuje následující program 
jednání Obecního zastupitelstva dne 23.11.2006: - Jednací řád.  

- Komise a výbory. - Plán práce. 
- Inventury 2006. - Zásady rozpočtu 2007. 
- Převzetí pozemků od ŘSD ČR . - Dlužníci. 
- Počet pracovníků Obecního úřadu   

V Benešově u Semil dne  20.11. 2006, zapsal Ing. Jiří Lukeš       
  
 
Lampa Dalibor                                                             Ing. Jiří Lukeš 
     starosta                                                                      místostarosta 
 
 


