
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 25. 10. 2011 

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

Hosté:  Ing. Jiří Lukeš st. (Finanční výbor), Petr Vlach (vedoucí výjezdového družstva) 

Program jednání:  

1. Bytový pořadník 
2. Protokol o veřejnosprávní kontrole na OÚ a v ZŠ 
3. Změna zřizovací listiny ZŠ 
4. Informace o výběrovém řízení na plyn 
5. Výměna topení v č.p 182 
6. Smlouvy o nájmu hrobového místa. 
7. Návrh programu jednání zastupitelstva 
8. Poděkování občana 
9. Užívání vozu Opel Movano 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Bytový pořadník 

Rada obce projednala návrh bytového pořadníku č. 35 předložený bytovou komisí. Rada se 
rozhodla nepřidělit žádné body z titulu obecního zájmu. 

Rada bere na vědomí předložený návrh bytového pořadníku a postupuje ho 
k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 2. Protokol o veřejnosprávní kontrole na OÚ a v ZŠ 

Starosta seznámil členy rady s výsledky veřejnoprávní kontroly na OÚ a ve škole. Kontrolu 
provedla společnost, která pro obec zajišťuje zároveň daňové poradenství v oblasti DPH.  

Rada bere na vědomí protokol o veřejnoprávní kontrole. 

Ad 3. Změna zřizovací listiny ZŠ 

Na základě výsledku interního auditu dne 19. 10. 2011 projednala Rada obce návrh 
přepracované zřizovací listiny ZŠ a MŠ Benešov u Semil. Změna spočívá ve způsobu 
poskytnutí budovy školy od obce (nově na základě smlouvy o výpůjčce).  

Rada bere na vědomí předložený návrh zřizovací listiny a postupuje ho k projednání 
Zastupitelstvu obce. 

Ad 4. Informace o výběrovém řízení na plyn 

Starosta informoval členy rady o průběhu VŘ na dodavatele zemního plynu. Město Semily 
schválilo výběr nejvhodnější nabídky, kterou podala společnost Pragoplyn a.s. 

Rada bere na vědomí informace o VŘ na dodavatele zemního plynu. 



Ad 5. Výměna topení v č.p 182 

Rada projednala nabídku na opravu topení v bytě p. Cermana, čp. 182. Starosta ve spolupráci 
s ing. Hylmarem poptá zpracování projektu topení, který by byl podkladem pro poptávkové 
řízení v roce 2012. 

Rada nesouhlasí s provedením rekonstrukce topení dle předložené cenové nabídky a 
pověřuje starostu poptáním projektu topení. 

Ad 6. Smlouvy o nájmu hrobového místa. 

Rada projednala návrhy smluv o nájmu hrobového místa č. 17 a č. 403. 

Rada schvaluje smlouvy o nájmu hrobového místa č. 17 a č. 403 dle návrhu. 

Ad 7. Návrh programu jednání zastupitelstva 

Rada projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 10. 11. 2011 v 19 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Benešov u Semil. 

Rada schvaluje Návrh program jednání Zastupitelstva obce dne 10. 11. 2011. 

Ad 8. Poděkování občana 

Rada projednala dopis občana (pí L. Míkova) ve věci poděkování za provedení opravy 
komunikace v Podmošně a uspořádání oslav 600 let obce. 

Rada bere na vědomí dopis občana. 

Ad 9. Užívání vozu Opel Movano 

Velitel výjezdového družstva P. Vlach informoval členy rady o způsobu a rozsahu využívání 
vozu Opel Movano. Vůz v majetku obce je zařazen do integrovaného záchranného systému a 
současně je využíván pro potřeby obce a spolků. Vzhledem k nárůstu užívání spolky je třeba 
stanovit pravidla využívání vozu a zajištění péče a údržby.  

Rada bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu a místostarostu 
zpracovat návrh pravidel na příští jednání rady. 

 

Zapsal: Ing.Jiří Lukeš ml. dne 25. 10. 2011  

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


