
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 10. 01. 2012 

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

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

Program jednání:  

1. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce 
2. Dopis pana Josefa Matěchy ze Semil 
3. Dopravní obslužnost 2012   
4. Rozdělení HO Základní školy a Mateřské školy 
5. Obecní byty 
6. Veřejná služba 
7. Příprava rozpočtu 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce 

Rada obce projednala žádost společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o. o souhlas s užitím znaku 
obce pro výrobu upomínkových předmětů (tzv. buttonů). Souhlas s užitím znaku může udělit 
pouze Zastupitelstvo obce. Bližší informace o způsobu použití znaku jsou zveřejněny na 
internetových stránkách žadatele (www.plackuj.cz). 

Rada bere na vědomí předloženou žádost a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu 
obce. 

Ad 2. Dopis pana Josefa Maěchy 

Rada projednala dopis pana Josefa Matěchy ze Semil stran pozemků p.p.č. 118/1. 2523/19, 
2523/25 a 2523/34 (část prostranství před školou) o celkové výměře 771 m2. Pan Matěcha 
nabízí prodej nebo pronájem pozemků (v závislosti na stanovené ceně). Starosta seznámil 
členy Rady se zpracovaným znaleckým posudkem (cena cca 33.300 Kč), který projedná 
s vlastníkem pozemků a stanoví další kroky. 

Rada bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu dalším jednáním.  

Ad 3. Dopravní obslužnost 2012 

Rada obce projednala návrh smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje. Příspěvek na rok 2012 ve výši 77.760 Kč (cca 90 Kč/občana) odpovídá 
roku 2011. 

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje v předloženém znění. 



Ad 4. Rozdělení HO Základní školy a Mateřské školy 

Rada projednala návrh ředitele školy na rozdělení hospodářského výsledku školy za rok 2011 
ve výši 109.426,48 Kč. Rada souhlasí s přesunutím částky 20.800 Kč do fondu odměn a zbylé 
části do rezervního fondu. 

Rada souhlasí s rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u Semil za rok 
2011 dle předloženého návrhu. 

Ad 5. Obecní byty 

Starosta informoval o stavu žádosti pana Karla Dlaboly, která byla projednána na posledním 
jednání. Žádost je postoupena bytové komisi k projednání a zařazení do bytového pořadníku. 
Všichni žadatelé o byt budou obeslání s výzvou k aktualizaci údajů a potvrzení platnosti jejich 
požadavku.  
Rada projednala formu nabídky nevyužitého bytu k pronájmu právnické osobě v souladu 
s upravenými pravidly pro přidělování bytů. Starosta připraví znění výzvy k vyvěšení na 
úřední desku. 

Rada bere na vědomí předložené informace  pověřuje starostu zveřejněním nabídky 
pronájmu obecního bytu právnické osobě. 

Ad 6. Veřejná služba 

Starosta informoval členy rady o aktuální situaci se zaváděním Veřejné služby na základě 
Smlouvy o výkonu veřejné služby, kterou bude uzavírat obce s Úřadem práce. Probíhají 
jednání mezi obcemi a ÚP.  

Rada bere na vědomí předložené informace o veřejné službě a postupuje návrh smlouvy 
k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 7. Příprava rozpočtu 

Příští jednání rady obce bude rozšířené o členy Finančního výboru. Uzávěrka za rok 2011 je 
hotova, skutečné plnění rozpočtu dosáhlo 98% plánované výše. Obec hospodařila s přebytkem 
304.846,- Kč. Zůstatek na b.ú. činil k 31.12.2011 1.855.103,02 Kč.  

Rada bere na vědomí informace o hospodaření obce v roce 2011. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 10. 1. 2012  

 

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


