
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 07. 12. 2010 
 

Přítomni:   Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., ing. Jan Hylmar, ing. Luděk Václavík, 
Vladimír Plecháč 

Hosté:   Ing. Jiří Lukeš st. (FV) 
 
Program jednání:  

1. Měsíční odměny a příplatky poskytované členům Zastupitelstva a Rady 
2. OZV č. 3/2010 o odpadech 
3. Smlouva o nájmu 
4. Kupní smlouva 
5. Vymáhání a pohledávky 
6. Zpráva o kontrole hrazení pojistného 
7. Dodatek k nájemní smlouvě na byt 
8. Žádost o podporu na rok 2010 
9. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily (rušení trvalého pobytu) 
10. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily (přestupky) 
11. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily (MP) 
12. Inventury 2010 
13. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil 
14. Dílčí přezkoumání hospodaření MR Pojizeří 
15. Návrh programu zastupitelstva dne 16. 12. 2010 
16. Rozpočtová změna č. 5 
17. Různé 
 

Ad 1. Měsíční odměny a příplatky poskytované členům Zastupitelstva a Rady 
Rada projednala upravený návrh na výši odměn a příplatků neuvolněným zastupitelům na rok 
2011. Rada navrhuje odměny ve výši 50% z částek stanovených Nařízením vlády č. 37/2003. 
Rada postupuje předložený návrh k projednání ZO. 
 
Ad 2. OZV č. 3/2010 o odpadech 
Rada projednala návrh znění vyhlášky o poplatcích za svoz, třídění a likvidaci komunálního 
odpadu na rok 2011. Navrhované znění vyhlášky navyšuje stávající poplatek o 10% 
v důsledku navýšení ceny za svoz odpadu ze strany SKS. 
Rada souhlasí s předloženým návrhem a postupuje ho ZO k projednání.  
  
Ad 3. Smlouva o nájmu 
Starosta předložil návrh smlouvy o nájmu s KATRO SERVIS, spol. s r. o. Předmětem 
smlouvy je stožár a bouda na pozemku p.p.č. 264/2. 
Rada projednala návrh smlouvy a postupuje ho ZO. 
 
Ad 4. Kupní smlouva 
Starosta předložil návrh kupní smlouvy s KATRO SERVIS, spol. s r. o. Předmětem smlouvy 
je kabelový televizní rozvod. Starosta ověřil vedení rozvodů v evidenci majetku obce 
odděleně od stožáru a boudy. 
Rada projednala návrh smlouvy a postupuje ho ZO. 
 
 
 
 
 
 



Ad 5. Vymáhání a pohledávky 
Starosta informoval o nabídce služeb společnosti Správa inkas a vymáhání pohledávek. Na 
žádost společnosti poskytne starosta obce doplňující informace k rozsahu a struktuře 
pohledávek, které umožňuje platný zákon o ochraně osobních údajů. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 6. Zpráva o kontrole hrazení pojistného 
Starosta informoval o kontrole hrazení pojistného na OU ze strany VZP. Kontrola 
konstatovala, že nedošlo k pochybení ani porušení zákona.  
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 7. Dodatek k nájemní smlouvě na byt 
Rada projednala návrh dodatku nájemní smlouvy na byt ze dne 21. 12. 1999. Po úmrtí pana 
Cermana dochází k úpravě smlouvy ve prospěch pozůstalé paní Cermanové. 
Rada schvaluje dodatek k nájemní smlouvě ze dne 21. 12. 1999. 
 
Ad 8. Žádost o podporu na rok 2010 
Rada projednala žádost SONS o příspěvek ve výši 1 000 Kč na rok 2010. 
Rada souhlasí s poskytnutím přípěvku. 
 
Ad 9. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily (rušení trvalého pobytu) 
Starosta předložil návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Semily o výkonu agendy spojené 
s rušením trvalého pobytu. 
Rada bere na vědomí a postupuje k projednání ZO. 
 
Ad 10. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily (přestupky) 
Starosta předložil návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Semily o výkonu agendy 
přestupkové komise. 
Rada bere na vědomí a postupuje k projednání ZO. 
 
Ad 11. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily (MP) 
Starosta předložil návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Semily o výkonu úkolů městské 
policie. 
Rada bere na vědomí a postupuje k projednání ZO. 
 
Ad 12. Inventury 2010 
Rada po projednání navrhuje zastupitelstvu následující složení inventarizačních komisí: 

HIK: ing. Kovář Petr (předseda), ing. Hylmar Jan, Ing. Václavík Luděk. 
DIK majetku obce: ing. Lukeš Jiří st. (předseda), Novotná Dana, Hloušková Jaroslava 
DIK majetku SDH: Menšík Zdeněk (předseda), MUDr. Kučera Zdeněk, Vlach Petr. 

Rada postupuje návrh k projednání ZO. 
 
Ad 13. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil 
Starosta předložil protokol výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2010. 
Kontrola shledala hospodaření bez výhrad. 
Rada bere na vědomí a postupuje k projednání ZO. 
 
Ad 14. Dílčí přezkoumání hospodaření MR Pojizeří 
Starosta předložil protokol výsledku dílčího přezkoumání hospodaření mikroregionu v roce 
2010. Kontrola shledala hospodaření bez výhrad. 
Rada bere na vědomí a postupuje k projednání ZO. 
 
 



Ad 15. Návrh programu zastupitelstva dne 16. 12. 2010 
1. Zahájení 
2. Volba řídících orgánů  
3. Způsob hlasování 
4. Návrh programu   

1. Slib člena zastupitelstva 
2. Volba členů výborů a komisí 
3. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil 
4. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření DSO MR Pojizeří 
5. Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2011 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2011 
7. Plán práce na I. pololetí 2011 
8. Rozpočtové změny č. 5 
9. Odměny na rok 2011 
10. Počet pracovních míst na rok 2011 
11. Prodej pozemku 
12. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily - rušení trvalého pobytu 
13. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily - přestupky 
14. Veřejnoprávní smlouva s Městem Semily - výkon  úkolů MP Semily 
15. Kupní smlouva s Katrem – rozvody TKR 
16. Smlouva o nájmu stožáru s Katrem 
17. OZV č. 1/2010 
18. OZV č. 2/2010 
19. OZV č. 3/2010 
20. Inventury 2010 

5. Projednání jednotlivých bodů 
6. Usnesení 
7. Závěr                          

Rada souhlasí s návrhem programu jednání ZO. 
                                                  

Ad 16. Rozpočtová změna č. 5 
Starosta informoval o obdržených dotacích a o přesunu finančních prostředků v kapitole 
Základní školství – 90 tis. na neinvestiční dotaci škole. Částka bude převedena z položky 
el. energie na položku neinvestiční příspěvek PO. Předseda Finančního výboru připraví návrh 
rozpočtové změny č. 5. 
Rada bere na vědomí 
 
Ad 17. Různé 
Starosta informoval o návštěvě zástupce pojišťovny Kooperativa. Předmětem návštěvy bylo 
přezkoumání uzavřených smluv a kontrola platných revizí. 
Rada bere na vědomí 
Starosta informoval o obdrženém upozornění občanky obce a zároveň o způsobu vyřízení. 
Rada bere na vědomí 
 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 9. 12. 2010  
 
 
 
 
 Lampa Dalibor Ing. Jiří Lukeš 
 Starosta místostarosta 


