
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 30. 8. 2011 

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

Hosté:  Ing. Jiří Lukeš st. (Finanční výbor) 

Program jednání:  

1. Mandátní smlouva s firmou AVP pohledávky 
2. Smlouvy s občany na Koutě – vypořádání pozemků 
3. Stížnost 
4. Informační systém územní identifikace (ISÚI) 
5. Inventury majetku 2010 
6. Smlouva na hrobové místo 
7. Návrh programu Zastupitelstva obce 

 
Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Mandátní smlouva s firmou AVP pohledávky 

Rada projednala návrh Mandátní smlouvy s firmou AVP pohledávky, spol. s r. o. na základě 
souhlasu ZO se spoluprací při vymáhání pohledávek. Dlužná částka, která je předmětem 
smlouvy, činí 58.349,80 Kč. 

Rada souhlasí s uzavření Mandátní smlouvy dle návrhu. 

Ad 2. Smlouvy s občany na Koutě – vypořádání pozemků 

Rada projednala Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, resp. darovací, které řeší majetkové 
vypořádání pozemků v souvislosti s opravou místní komunikace na p.p.č. 2503 (lokalita Na 
Koutě). Jedná se o pozemky p.p.č 495/1 a st.p.č. 19 (Mifkovi), p.p.č. 654/2 (Svobodovi) a 
p.p.č. 587/1 (Bartošovi) v k.ú. Benešov u Semil.  

Rada souhlasí s uzavření smluv o smlouvě budoucí dle návrhu 

Ad 3. Stížnost 

Rada projednala stížnost paní Heroutové stran parkování motocyklu a skladování PHM ve 
společných prostorách čp. 201. Dle platného Domovního řádu je toto zakázané. Starosta 
obešle dotčené osoby výzvou k odstranění a dodržování domovního řádu. Starosta současně 
navrhuje revizi a aktualizaci Domovního řádu. 

Rada bere na vědomí a pověřuje starostu vyřízením stížnosti. 

Ad 4. Informa ční systém územní identifikace (ISÚI) 

Starosta informoval o nově zaváděném informačním systému. Obec se může k systému 
připojit sama nebo prostřednictvím obce se stavebním úřadem (probíhá jednání s tajemníkem 
MěÚ Semily). Každá obec má určit osoby, které budou v systému pracovat a budou se podílet 
na ověření a navstupování údajů z území obce  

Rada bere na vědomí a pověřuje starostu D. Lampu a účetní J. Hlouškovou seznámením 
se systémem a účastí na školení. 



Ad 5. Inventury majetku 2010 

Starosta informoval o novém systému inventarizačních komisí a způsobu provádění inventur. 
Rada projednala návrh složení inventarizačních komisí (Ústřední inventarizační komise, 
Komise pro finanční majetek, Komise pro hmotný majetek) a likvidační komise, který bude 
předložen ZO. 

Rada souhlasí s předloženým návrhem složení inventarizačních komisi a likvidační 
komise a postupuje ho k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 6. Smlouva na hrobové místo 

Rada projednala návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 379 s panem Iljou Todorovem. 

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu hrobového místa dle návrhu. 

Ad 7. Návrh programu Zastupitelstva obce 

Rada projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 15. 9. 2011 v 19 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Benešov u Semil. 

Rada schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 1. 9. 2011 dle návrhu. 

 

Zapsal: Jiří Lukeš dne 30. 8. 2011  

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


