
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 04. 12. 2012 

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

Program jednání:  

1. Rozpočtové provizorium 
2. Rozpočtový výhled 
3. Plán práce na I. pololetí 2013 
4. Odměny na rok 2013 
5. Informace z porady starostů 
6. Inventury 2012 - vyřazení majetku 
7. Stanovisko obce k ochrannému území 
8. Žádost o přidělení bytu 
9. Lesy ČR  -nabídka na odkup pozemku 
10. Program jednání zastupitelstva 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Rozpočtové provizorium 

Rada navrhuje zastupitelstvu k projednání rozpočtové provizorium na měsíce leden – únor 
2013 tak, že výdaje těchto měsíců jsou limitovány maximální hranicí 1/12 skutečných výdajů 
roku 2012. 

Rada obce postupuje Zastupitelstvu obce návrh rozpočtového provizoria na měsíce 
leden-únor 2013. 

Ad 2. Rozpočtový výhled 

Rad obce projednala návrh Rozpočtového výhledu na období roků 2013 – 2015. 

Rada obce bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria na období 2013 – 2015 a 
postupuje ho k projednání Zastupitelstvu obce.  

Ad 3. Plán práce na I. pololetí 2013 

Rada obce projednala návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce Benešov u Semil na 
I. pololetí roku 2013. 

Rada obce postupuje Zastupitelstvu obce k projednání návrh plánu práce na I. pololetí 
roku 2013. 

Ad 4. Odměny na rok 2013 

Rada navrhuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 50% s kumulací odměn 
dle nařízení vlády. Výše odměn a příplatků na rok 2013 je na úrovni roku 2011 a 2012. 

Rada obce projednala návrh odměn na rok 2013 a postupuje ho k projednání 
Zastupitelstvu obce. 



Ad 5. Informace z porady starostů 

Starosta seznámil členy rady s obsahem a výstupy porady starostů za území ORP Semily. 
Jednalo se mj. o novelu stavebního zákona, informace Policie ČR, Úřadu práce, zákon 
o ochraně dětí, informace MV ČR, zákon o ochraně ovzduší, energetické štítky budov, 
veřejnou službu a registry smluv. 

Rada obce bere na vědomí informace z porady starostů. 

Ad 6. Program jednání zastupitelstva 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 13. 12. 2012: 

1. Zahájení 
2. Volba řídících orgánů  
3. Způsob hlasování 
4. Návrh jednotlivých bodů k projednání  

• Rozpočtové provizorium na rok 2012 
• Rozpočtový výhled na 2012 - 2013 
• Plán práce na I. pololetí 2012 
• Rozpočtové opatření č. 6 
• Odměny na rok 2012 
• Inventury 2012 
• Stanovisko k vyhlášení ochranného pásma 
• Nabídka na přednostní odkup p.p.č. 127/3 
• Bytový pořadník – prosinec 2012 
• Změna zásad přidělování bytů k 1.1.2013 
• Souhlasy k působení MAS 

5. Projednání jednotlivých bodů 
6. Usnesení 
7. Závěr  

Rada obce postupuje Zastupitelstvu obce k projednání návrh stanoviska na stanovení 
chráněného území. 

Ad 7. Inventury 2012 - vyřazení majetku 

Rada obce jako likvidační komise komise projednala návrhy na vyřazení majetku předložené 
inventarizačními komisemi dle nařízení starosty. 

Rada obce jako inventarizační komise souhlasí s vyřazením z majetku obce dle návrhu 
dílčích inventarizačních komisí. 

Ad 8. Stanovisko obce k ochrannému území 

Rada obce projednala stanovisko obce k návrhu ENTERGEO, SE, na stanovení chráněného 
území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro akci „Hloubkové vrty pro využití geotermální 
energie Benešov u Semil - Pod Mošnou“.  

Rada obce postupuje Zastupitelstvu obce k projednání návrh stanoviska na stanovení 
chráněného území. 

Ad 9. Žádost o přidělení bytu 



Rada obce projednala nabídku Lesů České republiky na přednostní odkup pozemku p.p.č. 
127/3, na který má obec podle zákona předkupní právo. 

Rada obce projednala žádost přidělení bytu a postupuje ji k projednání bytové komisi. 

Ad 10. Lesy ČR – nabídka na odkup pozemku 

Rada obce projednala předloženou žádost o přidělení obecního bytu od paní Matalové 
(Semily). Žádost bude postoupena bytové komisi. Starosta obeslal všechny žadatele 
v aktuálním pořadníku nabídkou dvou volných bytů a zároveň s žádosti o potvrzení zájmu 
o přidělení obecního bytu pro rok 2013. 

Rada obce projednala nabídku na odkup nemovitostí a postupuje ji k projednání 
Zastupitelstvu obce. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 27. 11. 2012  

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


