
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 27. 9. 2011 

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

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

Program jednání:  

1. Směrnice o inventarizaci majetku 
2. Pravidla pro vyřazování a likvidaci movitého majetku 
3. Vyrozumění Police ČR 
4. Nerozpočtované příjmy 
5. Nabídka Tomovy parky 
6. Zápis z kolaudačního řízení 
7. Nabídka na změnu PRVKUK 

 
Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Směrnice o inventarizaci majetku 

Rada projednala návrh Směrnice o inventarizaci majetku. Směrnice řeší provádění 
inventarizací majetku a závazků, ostatních pasiv a podrozvahových účtů. Povinnost 
inventarizace majetku a závazků je zakotvena v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále 
řeší evidenci a kategorizaci majetku obce. 

Rada schvaluje Směrnici o inventarizaci majetku dle návrhu. 

Ad 2. Pravidla pro vyřazování a likvidaci movitého majetku 

Rada projednala Pravidla pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku obce. 
Pravidla stanoví postup při provádění vyřazování a likvidace movitého majetku obce a 
upravují postavení likvidační komise rady obce.  

Rada schvaluje Pravidla pro vyřazování a likvidaci movitého majetku dle návrhu. 

Ad 3. Vyrozumění Policie ČR 

Rada projednala vyrozumění Policie ČR ve přestupku proti majetku (odcizení motorové pily a 
příslušenství). Případ byl odložen jako spáchaný neznámou osobou. Likvidační komise rady 
projednala vyřazení odcizených věcí z majetku obce. 

Rada obce po projednání souhlasí s vyřazením předmětných věcí z majetku obce. 

Ad 4. Nerozpočtované příjmy 

Starosta informoval radu o nerozpočtovaných příjmech obce v celkové výši 197.401,- Kč. 
Jedná se o vybrané pokuty celního úřadu, OŽP a prodej pozemku (P. Kovář). Zapojení těchto 
příjmů bude předmětem rozpočtové změny č. 4. 

Rada bere na vědomí informaci o nerozpočtovaných příjmech a pověřuje předsedu 
finančního výboru zpracováním návrhu rozpočtové změny. 



Ad 5. Nabídka Tomovy parky 

Rada projednala nabídku společnosti Tomovy parky na prvky dětských hřišť. Jedná se 
o výhodné zakoupení dětské houpačky do sportovního areálu, s montáží v roce 2012 a 
zapojením pracovníků a techniky obce. Akční cena douhoupačky je 28.835 Kč. Starosta a 
místostarosta projedná další možnosti využití nabídky v rámci obce. 

Rada souhlasí se zakoupením dětské houpačky do sportovního areálu dle nabídky a 
pověřuje starostu a místostarostu projednáním podmínek koupě. 

Ad 6. Zápis z kolaudačního řízení 

Rada projednala Zápis z kolaudačního jednání konaného dne 21. 9. 2011. Jednání se týkalo 
restaurování pomníku mistra Jana Husa. Práce byly dokončeny a bylo vydáno závazné 
stanovisko státní památkové péče. Vyúčtování bude provedeno Libereckým krajem 
dle podmínek poskytnuté dotace. 

Rada bere na vědomí Zápis z kolaudačního řízení. 

Ad 7. Nabídka na změnu PRVKUK 

Rada projednala návrh změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Libereckého kraje 
(PRVKUK). Změna je navržena na základě nesouladu schváleného Územního plánu obce 
s programem. Rada projednala nabídku společnosti VodoPro, s.r.o. (p. Koldovský) 
na zajištění žádosti a projednání změny včetně všech náležitostí a dokumentace za cenu 
15.000,- Kč. Starosta vyvolá jednání dotčených subjektů a institucí (KÚLK, MěÚ, SČVaK, 
VodoPro, obec) k projednání celé záležitosti 

Rada souhlasí s předloženou nabídkou dle návrhu. 

 

Zapsal: Jiří Lukeš dne 27. 9. 2011  

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


