
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 2. 11. 2010 
                                     
 
Přítomni za Radu obce: Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš st., ing. Jan Hylmar, Jan Hubař,  

   Mgr. Anna  Morávková,  
Zastupitelé:     ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč 
 
Program jednání:  

1. Zpráva o kontrole KHS Liberec – škola 
2. Záměr prodeje obecního majetku  - pozemek na Hrad – jeden zájemce 
3. Žádost o opravu cesty v Podmošně 
4. OZV 1/2010 o místním poplatku za psů 
5. OZV 2/2010 o užívání veřejného prostranství 
6. Program obnovy venkova MMR  (za stuhu) 
7. Vyúčtování příspěvku 
8. Bytová situace 
9. Rozpočtová změna  
10. Volby a ustavující zastupitelstvo - program 
11. Záměr prodeje majetku – kabelovka 

  
  

Ad.1.: Zpráva o kontrole KHS Liberec – škola . 
Rada projednala  Protokol o kontrolním zjištění provedeném KHS Lb kraje, územní 
pracoviště v Semilech, dne 12.10.2010 u ZŠ a MŠ Benešov u Semil. Předmětem kontroly 
bylo dodržování zákona č. 258/2000 Sb. 
Zjištěné nedostatky: - v počítačové učebně není zajištěna možnost úpravy pracovního místa, 

 - v 1. patře ZŠ není k dispozici výlevka s přítokem teplé vody. 
Nebyla uložena bloková pokuta. 
Rada se současně seznámila s písemnou odpovědí ředitele školy k termínům odstranění 
uvedených závad. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.2.: Záměr prodeje obecního majetku  - pozemek na Hrad.   
Rada vzala na vědomí, že na zveřejněný záměr prodeje obecního majetku-nemovitosti p.p.č. 
2487/4 o výměře 124 m2 se přihlásil jediný zájemce, který současně splnil podmínky 
s prodejem související.  
Rada postupuje zastupitelstvu k projednání a schválení. 
 
Ad.3.: Žádost o opravu cesty v Podmošně. 
Rada projednala žádost pí. Lenky Míkové o opravu příjezdové cesty k domům čp. 230, 143 a 
147. Cesta je ve vlastnictví obce. 
Rada opravu cesty zařadí do záměru roku 2011, dle možnosti financování. 
  
Ad.4: OZV 1/2010 o místním poplatku za psů. 
Rada vzala na vědomí návrh OZV č.1/2010 o místním poplatku ze psů. 
Rada bere návrh OZV č. 1/2010 na vědomí a postupuje jej zastupitelstvu. 
 
Ad.5: OZV 2/2010 o užívání veřejného prostranství. 
Rada vzala na vědomí návrh OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 



Rada bere návrh OZV č.2/2010 na vědomí a postupuje jej zastupitelstvu. 
 
Ad.6: Program obnovy venkova MMR . 
Rada projednala Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 v rámci Podpory 
obnovu venkova Ministerstvem pro místní rozvoj. Za udělení Modré stuhy v soutěži obcí za 
rok 2010 však nejsou dosud poskytnuty přesnější informace k poskytování odměn. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.7: Vyúčtování příspěvku. 
Rada se seznámila s Vyúčtováním poskytnutého finančního příspěvku z rozpočtu obce na 
částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb, které organizace 
Centrum pro zdravotně postižené Lb kraje poskytuje občanům s těžkým zdravotním 
postižením a seniorům na území obce. Protože uvedený finanční příspěvek byl použit 
konkrétním způsobem konkrétním osobám, rada doporučuje zastupitelstvu tuto formu pomoci 
zařadit i do rozpočtu roku 2011. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.8: Bytová situace. 
Rada vzala na vědomí informaci o úmrtí p. Třísky, který v nájmu užíval obecní 1-pokojový 
byt. Úprava bytu bude vyžadovat mimořádné náklady.  
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.9: Rozpočtová změna č.4. 
Rada projednala návrh rozpočtové změny č.4, zahrnující do rozpočtu příjmové položky od ÚP  
10800,- Kč a na náklady voleb r. 2010  20.000,- Kč. Tyto příjmy budou využity ve výdajové 
části k navýšení položky Neinvestiční příspěvky v kap. Zařízení předškolní výchovy. 
Rada bere na vědomí a doporučuje OZ ke schválení.  
 
Ad.10: Volby a ustavující zastupitelstvo. 
Rada projednala a doporučila schválit program Ustavujícího zastupitelstva, konaného dne 
11.11.2010: 

1. Zjištění usnášeníschopnosti 
2. Seznámení s výsledky voleb. 
3. Složení slibu členů OZ. 
4. Volba zapisovatele. 
5. Volba návrhové komise. 
6. Volba volební komise. 
7. Volba starosty, místostarosty, ostatních členů rady a předsedů výborů a komisí 

 zástupce do MR Pojizeří, náhradníka do MR Pojizeří, zástupce do VHS Turnov a  
zástupce do Svazku obcí Semily, Benešov, Chuchelna. 

8. Rozpočtová změna č.4 

Rada bere na vědomí a doporučuje OZ ke schválení.  
 
Ad.11: Záměr prodeje majetku –kabelovka. 
Rada konstatovala, že na zveřejněný Záměr prodeje obecního majetku, TKR, mimo stožáru 
odpověděl jediný zájemce na odkoupení, a to firma KATRO SERVIS spol.s.r.o.,  adr. U 
Potoka 267, 513 01 Semily, IČO 15043355. 
Obálka s nabídkou byla dle podmínek otevřena na jednání rady v kanceláři starosty obce. 



Kontrolou přiložených dokumentů rada konstatuje, že firma KATRO SERVIS spol.s.r.o.,  
splnila požadované kvalifikační podmínky. Ve své nabídce rovněž splnila podmínky ad. 2 až 
ad.7 zveřejněného záměru, včetně návrhů patřičných smluv. Upřesňující jednání k těmto 
smlouvám proběhne 11.11.2010 v sídle firmy KATRO SERVIS spol.s.r.o.,   
Rada bere na vědomí. 
 
 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš st. dne  9. 11. 2010   
 
 
 
 
             Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


