
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 12. 7. 2011 

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

Omluveni:  Ing. Jiří Lukeš 

Program jednání:  

1. Povodňový plán 
2. Výsledek kontroly 
3. Výsledek jednání o rekonstrukci cesty na Koutě 
4. Neinvestiční náklady Záhoří 
5. Náklady na oslavy 600 let 

Ad 1. Povodňový plán 

Rada se seznámila s aktualizovaným Povodňovým plánem obce Benešov u Semil. 
Aktualizace se týkala složení Povodňové komise a  telefonních spojení se složkami 
Integrovaného záchranného systému. 

Rada schvaluje Povodňový plán dle návrhu. 

Ad 2. Výsledek kontroly  

Rada se seznámila s protokolem z kontroly přenesené působnosti v oblasti místních poplatků, 
kterou na Obecním úřadu provedla kontrolní skupina z Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Kontrola se týkala místních poplatků za psy a poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Z kontroly vyplynulo, že Obecní úřad Benešov u Semil postupuje v souladu se zákonem 
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Rada bere výsledek kontroly na vědomí. 

Ad 3. Výsledek jednání o rekonstrukci cesty na Koutě 

Starosta seznámil radu s výsledkem jednání s občany v záležitosti opravy místní komunikaci 
v lokalitě Na Koutě. Na základě dohody s občany a projednaného řešení byly připraveny 
návrhy smluv o smlouvě budoucí stran majetkového vypořádání v souvislosti s opravou cesty. 
Předběžný termín zahájení prací je stanoven na 15. srpna. 

Rada bere na vědomí předložené informace. 

Ad 4. Neinvestiční náklady Záhoří 

Rada obdržela žádost Obce Záhoří o úhradu neinvestičních nákladů  spojených s docházkou 
jednoho dítěte do MŠ Záhoří-Pipice. Rada zamítla předloženou žádost s odůvodněním, že 
obec ani škola nežádali o umístění žáka do školy a v místní MŠ jsou volná místa pro umístění 
dětí s bydlištěm na území obce. 

Rada nesouhlasí s úhradou nákladů dle předložené žádosti 



Ad 5. Náklady na oslavy 600 let 

Rada se seznámila s průběžným vyúčtováním nákladů na zajištění oslav 600 let obce. Celkové 
výdaje po odečtení příjmů nepřesahují částku schválenou v rozpočtu obce na rok 2011. 
Konečné vyúčtování bude předloženo na příštím jednání rady. Obec předložila žádost do 
Grantového fondu Libereckého kraje na spolufinancování nákladů na oslavu. 

Rada bere na vědomí. 

Zapsal: Dalibor Lampa dne 12. 7. 2011  

 

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


