
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 22. 11. 2011 

Přítomni:  Dalibor Lampa, Ing. Luděk Václavík, Vladimír Plecháč 

Omluveni:  Ing. Jiří Lukeš ml., Ing. Jan Hylmar 

Hosté:  Ing. Jiří Lukeš st. (Finanční výbor), Mgr. Müllerová Dana, Ing. Ivana 
Šidlichovská, Zdeněk Menšík (Bytová komise) 

Program jednání:  

1. Domovní řád – společně bytovou komisí 
2. Doplnění bodovacích kritérií pro přidělení bytu 
3. Pravidla  provozu vozidla Opel 
4. Směrnice odepisování majetku 
5. Podklady k inventurám  
6. Smlouva o kontrolní činnosti 
7. Přezkoumání hospodaření obce  
8. Přezkoumání hospodaření MR Pojizeří 
9. Smlouva o odstraňování odpadů  
10. Kupní smlouva ona odběr kamení – změna majitele lomů – informace 
11. Příprava OZV 1/2011 o poplatku za odpady 
12. Nájemní smlouvy na hrobová místa 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Domovní řád 

Rada obce projednala návrh Domovního řádu, společně s členy komise jej doplnila a 
konkretizovala. 

Rada bere na vědomí předložený Domovní řád a postupuje ho k projednání 
Zastupitelstvu obce. 

Ad 2. Doplnění bodovacích kritérií pro přidělení bytu 

Rada obce projednala návrh na doplnění Zásad pro přidělování obecních bytů o bod č.12, 
který umožňuje v případě nezájmu všech žadatelů v pořadníku o nabízený  byt přidělit byt 
právnické osobě k bydlení. 

Rada bere na vědomí doplněné  Zásad pro přidělování obecních bytů a postupuje je 
k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 3. Pravidla  provozu vozidla Opel 

Rada projednala předložená Pravidla pro užívání vozidla Opel Movano a po doplnění jej 
předkládá ZO. 

Rada bere na vědomí předložená Pravidla pro užívání vozidla Opel Movano a postupuje 
je k projednání Zastupitelstvu obce 



Ad 4. Směrnice k  odepisování majetku č. 3/2011 

Rada se seznámila s Vnitřní směrnicí k odepisování majetku obce č.3/2011 a tuto směrnici 
schvaluje. 

Rada schvaluje Vnitřní  směrnici k odepisování majetku č. 3/2011 

Ad 5. Podklady k inventurám 

Rada se seznámila s předloženými formuláři  a písemnými materiály k inventurám 2011.  
Rada  zároveň ukládá jednotlivým předsedům Dílčích inventarizačních komisí předložit 
návrhy na  vyřazení majetku nejpozději do 6.12.2011. 

Rada  schvaluje tiskopisy a materiály k zajištění Inventur 2011 

Ad 6. Smlouva o kontrolní činnosti 

Rada projednala otázku trvání smlouvy s vykonavatelem veřejnosprávní kontroly pro obecní 
úřad a školu. Rada pověřuje starostu projednat otázku snížení ceny u prováděné kontrolní 
činnosti. 

Rada pověřuje starostu provést jednání  s vykonavatelem kontrolní činnosti. 

Ad 7. Přezkoumání hospodaření obce  

Rada projednala zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2011 
které provedl KÚ LK.. 

Rada bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil 
za rok 2011. 

Ad 8. Přezkoumání hospodaření MR  Pojizeří 

Rada projednala zápis z dílčího přezkoumání hospodaření  MR Pojizeří  za rok 2011, které 
provedl KÚ LK.. 

Rada bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření MR Pojizeří za rok 
2011. 

Ad 9. Smlouva o odstraňování odpadů 

Rada se seznámila se smlouvou o likvidaci kalů z čistíren odpadních vod s firmou SČVAK. 
Tuto smlouvu již musí mít všechny právnické osoby, které provozují čistírny odpadních vod. 
Doposud stačila smlouva s firmou zajišťující odvoz  a likvidace odpadů byla přefakturována. 

Rada bere na vědomí. 

Ad 10. Kupní smlouva na odběr kamení 

Rada vzala na vědomí změnu majitelů u lomů ve Smrčí, Mítově a Záhořanech. Novým 
majitelem lomů je firma CEMEX Sand, s.r.o. Z tohoto důvodu byla uzavřena nová rámcová 
smlouva o odběru materiálu – kamení. Na základě této smlouvy jsou obci zasílány faktury 
a nemusí platit odběr kamení hotově. 

Rada bere na vědomí. 



Ad 11. Příprava OZV 1/2011 o poplatku za odpady 

Z důvodu navýšení DPH bude konečná cena za odvoz odpadů a pronájem popelnic vyšší 
o 4%. Z tohoto důvodu musí obec vydat novou obecně závaznou vyhlášku s účinností 
od 1.1.2012, kde bude toto navýšení promítnuto. 

Rada bere na vědomí 

Ad 12. Smlouvy o nájmu hrobového místa. 

Rada projednala návrhy smluv o nájmu hrobového místa č. 228, 226, 133,29,26, 180. 

Rada schvaluje smlouvy o nájmu hrobového místa č. č. 228, 226, 133,29,26, 180 dle 
předloženého návrhu. 

 

Zapsal: Ing.Jiří Lukeš ml. dne 24. 11. 2011  

 

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


