
Zápis z rady obce Benešov u Semil dne 12. 12. 2018 

Přítomni: Mgr. Veronika Slavíková, Vladimír Plecháč, Mgr. Jakub Menšík, Ing. Jiří Lukeš,

      Petr Klimeš 

Program rady:  

1) Zrušení Živnosti Obce Benešov u Semil. 

2) Věcné břemeno – pozemek p Farského čp. 226. 

3) Rozpočtové opatření 10/2018. 

4) Agrocentrum Jizeran -žádost o umístění polních skládek pro období 2019-2020. 

5) Protokoly o vyřazení majetku obce Benešov u Semil 

6) Příprava obecně závažné vyhlášky o platbě za komunální odpad pro rok 2019. 

7) Nákup dataprojektoru. 

8) Dokoupení beden na posyp (Podskalí- Hořeňačka). 

9) Informační SMS kanál pro občany Benešova u Semil 

10)  Smlouvy na hrobová místa. 

11)  Vyjádření ke špatnému stavu silnice KSSLK- Podskalí 

12)  Program zastupitelstva 20. 12. 2018 

13) Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Zrušení Živnosti Obce Benešov u Semil k provozu sportovního areálu. 

Rada obce projednala zrušení živnostenského listu k provozu sportovního areálu. 

Rada obce Benešov u Semil schválila zrušení živnostenského listu 5 hlasy. 

 

Ad. 2.) Věcné břemeno – pozemek p Farského čp. 226. 

Rada projednala Věcné břemeno – pozemek p. Farského čp. 226. Rada doporučuje doplnění 

o variantu odkupu části pozemku (cesty) ve prospěch obce Benešov u Semil a tuto variantu 

předložit zastupitelstvu obce. 

 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

  



Ad. 3.)  Rozpočtové opatření 10/2018. 

Starostka obce předložila radě rozpočtové opatření č. 10/2018. Na žádost pana J. Lukeše bylo 

rozpočtové opatření postoupeno zastupitelstvu k odhlasování. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

Ad. 4.) Agrocentrum Jizeran -žádost o umístění polních skládek pro období 2019-2020. 

Rada obce pečlivě přezkoumala zákresy polních skládek hnoje a zákresy ochranných pásem 

pitné vody. Konstatovala, že polní skládky dle zákresu neovlivňuji zdroje pitné vody. 

Rada obce Benešov u Semil schválila žádost 5 hlasy 

 

 

 

Ad.5.) Příprava obecně závažné vyhlášky o platbě za komunální odpad pro rok 2019 

 

Rada obce projednala a navrhla systém plateb za komunální odpad na rok 2019. 

 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

 

Ad. 6.) Protokoly o vyřazení majetku obce Benešov u Semil 

Inventarizační komise rady schvaluje vyřazení drobných věcí dle protokolů inventarizační 

komise. 

Rada obce Benešov u Semil odsouhlasila 5 hlasy. 

 

Ad.7.) Nákup dataprojektoru. 

Starostka obce předložila návrh k zakoupení dataprojektoru Epson EH – TW650, který podala 

Kulturní komise obce. 

 Rada obce Benešov u Semil schválila nákup dataprojektoru 5 hlasy. 

 



Ad.8.) Dokoupení beden na posyp (Podskalí- Hořeňačka). 

Starostka obce navrhla dokoupení posypových beden v počtu 2 kusů. 

Rada obce Benešov u Semil schválila 5 hlasy. 

 

Ad. 9.) Informační SMS InfoKanál pro občany Benešova u Semil . 

Radě obce byli předloženy 2 návrhy na SMS InfoKanál. Rada doporučuje  SMS InfoKanál 

od společnosti KONZULTA Brno, a.s. a podstupuje ho ke schválení zastupitelstvu obce. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

Ad.10.) Smlouvy na hrobová místa. 

Starostka obce předložila smlouvy na hrobové místa č. 54, 224,225,289,333,334. 

Rada obce Benešov u Semil odsouhlasila 5 hlasy. 

 

Ad.11.) Vyjádření ke špatnému stavu silnice KSSLK- Podskalí 

Starostka obce přečetla vyjádření od KSSLK Liberec, ke stavu silnice III/2893 v části 

Podskalí. KSSLK Liberec v bdohledné době nebude opravovat tuto komunikaci. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

Ad.12.) Program zastupitelstva 20. 12. 2018 

Starostka obce přečetla program zastupitelstva. 

Program:  

1. Nařízení odvodů z investičního fondu příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ Benešov u Semil) 

2. Nové odměny zastupitelům obce pro následující období 



3. Rozpočtové provizorium do schválení nového rozpočtu na rok 2019 a určení parametru 

rozpočtového provizoria 

4. Rozpočtové opatření č. 10/2018 

5. Obecně závazná vyhláška o 2/2018 o poplatku za komunální odpady, která nahradí 

Obecně závaznou vyhlášku 2/2017 o poplatku za komunální odpady 

6. Info SMS 

7. Věcné břemeno na pozemku u č. 22  

8. Žádost o souhlas s provedením stavby na parcele č. 362/1 

 

Rada obce schválila program zastupitelstva 5 hlasy. 

Ad.13.) Rozpočet ZŠ a MŠ 

Rada obce projednala návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov u Semil na rok 2019. 

Rada obce schvaluje 5 hlasy.  

Jednání rady obce Benešov u Semil ukončeno v 19:55 h. 

 

 

 

č.108/RO/2018  Rada obce Benešov u Semil odsouhlasila zrušení živnostenského listu. 

č.109/RO/2018  Rada obce bere na vědomí Věcné břemeno – pozemek p Farského 

čp.226. 

č.110/RO/2018  Rada obce bere na vědomí Rozpočtové opatření 10/2018. 

č.111/RO/2018  Rada obce odsouhlasila umístění polních skládek hnoje. 

č.112/RO/2018  Rada obce bere na vědomí Příprava obecně závažné vyhlášky o platbě 

za komunální odpad pro rok 2019 

č.113/RO/2018  Rada obce Benešov u Semil odsouhlasila, protokoly o vyřazení majetku 

obce Benešov u Semil. 

č.114/RO/2018  Rada obce Benešov u Semil odsouhlasila nákup dataprojektoru. 

č.114/RO/2018  Rada obce Benešov u Semil odsouhlasila, Dokoupení beden na posyp 

(Podskalí- Hořeňačka). 



č.115/RO/2018  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí a doporučuje 

k odsouhlasení zastupitelstvu, SMS InfoKonál od společnosti 

KONZULTA a.s. Brno 

č.116/RO/2018  Rada obce Benešov u Semil odsouhlasila 5 hlasy, smlouvy na hrobová 

místa. 

č.117/RO/2018  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dopis KSSLK Liberec ke 

špatnému stavu silnice III/2893- Podskalí. 

č.118/RO/2018  Rada obce schválila program zastupitelstva  

č.119/RO/2018  Rada obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Benešov u Semil pro rok 2019. 

. 

Zapsal dne 12.12 .2018 Vladimír Plecháč. 

 

 

Mgr.Veronika Slavíková    Vladimír Plecháč 

starostka obce      místostarosta obce 

 

…………………………….    ……………………………… 

 

 

  

  

  


