
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 31.10.2017 

 

Přítomni:  

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

 

Omluven: 

 Klimeš Petr 

 

Program: 

1. OZV školské obvody 

2. Smlouva věcné břemeno 

3. Informace o kontrole v ZŠ 

4. Odměňování zastupitelů 2018 

5. Povodňový plán – aktualizace 

6. Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

7. Dílčí přezkoumání hospodaření MR Pojizeří 

8. Program zastupitelstva 16.11.2017 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad.1. OZV školské obvody 

Rada obce projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví části školských 

obvodů základních škol. 

Rada obce bere na vědomí. 

Ad. 2. Smlouva věcné břemeno 

Rada obce projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

4014253/VB/05 mezi obcí Benešov u Semil a společností ČEZ Distribuce a.s.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Informace o kontrole v ZŠ 

Rada obce se seznámila s Protokolem o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 5.10.2017 

Základní škola a Mateřská škola Benešov u Semil, příspěvková organizace. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Odměňování zastupitelů 2018 

Rada obce projednala odměny neuvolněných funkcionářů Zastupitelstva obce v roce 2018 od 

1.1.2018 a jejich dopad na rozpočet obce.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Povodňový plán – aktualizace 

Starosta obce informoval členy rady obce o aktualizaci povodňového plánu – aktualizace funkcí a 

kontaktních telefonů. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

Rada obce projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2017 do 

30.9.2017. 

Rada obce bere na vědomí. 

 



Ad. 7. Dílčí přezkoumání hospodaření MR Pojizeří 

Rada obce projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Pojizeří za období od 1.1.2017 do 30.9.2017. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 8. Program zastupitelstva 16.11.2017 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 16.11.2017. 

1. Bytový pořadník 

2. Rozpočtová změna č. 4 

3. OZV školské obvody 

4. Inventury 2017 

5. Odměňování zastupitelů 2018 

6. Smlouva Věcné břemeno 

7. Smlouva pozemky 

8. Vlastní podíl k CAS 

9. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření obce 

10. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření MR 

11. Územní plán 

 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 31.10.2017 

 

č. 89/RO/2017: Rada obce bere na vědomí a postupuje Zastupitelstvu obce návrh Obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol. 

č. 90/RO/2017: Rada obce bere na vědomí a postupuje Zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4014253/VB/05 mezi obcí Benešov 

u Semil a společností ČEZ Distribuce a.s. 

č. 91/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 

5.10.2017 Základní škola a Mateřská škola Benešov u Semil, příspěvková 

organizace. 

č. 92/RO/2017: Rada obce bere na vědomí a postupuje Zastupitelstvu obce návrh na odměny 

neuvolněných funkcionářů Zastupitelstva obce v roce 2018 od 1.1.2018, rada obce 

doporučuje Zastupitelstvu obce schválit souběh funkcí při odměňování. 

č. 93/RO/2017: Rada obce bere na vědomí aktualizaci Povodňového plánu. 

č. 94/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za 

období od 1.1.2017 do 30.9.2017. 

č. 95/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného 

svazku obcí Mikroregion Pojizeří za období od 1.1.2017 do 30.9.2017. 

č. 96/RO/2017: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 16.11.217. 

 

Zapsal dne  6.11.2017  Radek Nesvadba 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


