
 

 

Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 6. 5. 2014 

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

Program jednání:  

1. Sjezd rodáků 2014 
2. Žádost o výmaz předkupního práva 
3. Poptávka na opravu komunikací 
4. Dopravní řešení u školy a Podmošnou 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Sjezd rodáků 2014 

Aktuální informace o přípravě Sjezdu rodáků. Příprava zvláštního vydání Benešovských 
novin (příspěvky složek) a plakátu. Zajištění prodeje upomínkových předmětů ve stánku obce. 
Příprava prostoru, stavba mobilního pódia, stánků, lavic, otázka velkého stanu. Mobilní WC 
(Toi Toi). Příští schůze kulturní komise 20. 5. 2014 před Radou. 

Rada obce bere na vědomí informace o přípravě Sjezdu rodáků 2014. 

Ad 2. Žádost o výmaz předkupního práva 

Rada obce projednala žádost o výmaz předkupního práva z listu vlastnictví u parcel 2116/1 a 
2126/2 (p. Brádler – otec a syn). Obec získala podle územního plánu předkupní právo na 
uvedené pozemky.  Z titulu plánované cyklostezky, vzhledem k upravenému vedení 
plánované stezky, již není předkupní právo třeba.  

Rada obce bere na vědomí žádost o výmaz předkupního práva a postupuje ho 
k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 3. Poptávka na opravu komunikací 

Rada obce projednala předložené nabídky poptaných firem v rámci zakázky na opravu 
místních komunikací na území obce. Jako ekonomicky nejvýhodnější vyla vyhodnocena 
nabídka fy M-SILNICE a.s. s cenou 1.376.319,70 Kč (bez DPH). Na základě výběru vyžádá 
starosta návrh smlouvy o dílo. 

Rada obce na základě předložených nabídek vybrala jako ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku společnosti M-SILNICE a.s. a pověřuje starostu předložením smlouvy o dílo 
nejpozději na příští jednání Rady obce. 

Ad 4. Dopravní řešení u školy a Podmošnou 

Na základě projednání Zastupitelstvem obce 24. 4. 2014 projednala Rada obce navrhované 
dopravně bezpečnostní řešení v lokalitách Podmošnou a u školy. Policie ČR souhlasí 
s navrhovaným řešením v lokalitě Podmošnou dle zpracovaného projektu. Starosta opětovně 
projedná s Policií ČR (ing. Otmar) řešení v lokalitě u školy. Starosta projedná s Městskou 
policií Semily měření rychlosti na území obce. 

Rada obce bere na vědomí přeložené informace o dopravním řešení na území obce. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 8. 4. 2014 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


