
 

 

Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 20. 5. 2014 

Přítomni:  Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, ing. Jiří Lukeš st. 
Omluven: Ing. Luděk Václavík  
Hosté: Radek Nesvadba, Alena Martincová, Michal Špiroch, Miroslav Matěcha 

(rozšířené jednání KKS k organizaci Sjezdu rodáků) 

Program jednání:  

1. Sjezd rodáků 2014 
2. Smlouva na opravu místních komunikací 
3. Oprava zvonice 
4. Nátěr stožáru KTR 
5. Nákup plynu na aukci 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Sjezd rodáků 2014 

V rámci jednání Rady obce (od 18 hodin) proběhlo rozšířené jednání kulturní komise 
k organizaci Sjezdů rodáků. Bylo projednáno: obsazení stánků, rozsah občerstvení, kapacita 
služeb, rozsah uzavírky, specifikace upomínkového hlavolamu, organizace výstav ve škole, 
příprava areálu a zázemí. Příští jednání proběhne dne 3.6.2014 (od 18 hodin). 

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

Ad 2. Smlouva na opravu místních komunikací 

Na základě vyhodnocení obdržených nabídek na opravu místních komunikací a výběru 
zhotovitele na předchozím jednání Rada obce projednala návrh Smlouvy o dílo se společností 
M – SILNICE a.s. Oprava „hořeňačky“ bude provedena před konáním Sjezdu rodáků. 

Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s M-SILNICE a.s. dle návrhu. 

Ad 3. Oprava zvonice 

Na základě informací starosty Rada obce projednal navýšení rozsahu opravy objektu zvonice 
o nátěr fasády a střech. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace probíhající opravě zvonice 

Ad 4. Nátěr stožáru KTR 

Starosta informoval o připravované opravě – nátěru stožáru KTR. Je připraveno poptávkové 
řízení, nabídky budou předloženy na příští jednání. 

Rada obce bere na vědomí informace o připravované opravě stožáru KTR. 

Ad 5. Nákup plynu na aukci 

Starosta informoval o nákupu zemního plynu na rok 2015 Českomoravské komoditní burze 
Kladno. Obec se účastnila společné aukce s Městem Semily.  Jako dodavatelé byly vybrány 
pro malodoběr spol. Pražská plynárenská a.s., pro středoodběr spol, Lumius s.r.o. 

Rada obce bere na vědomí informaci o provedeném nákupu zemního plynu pro rok 
2015 na Českomoravské komoditní burze Kladno. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 20.5. 2014 

 

 Dalibor Lampa, starosta Ing. Jiří Lukeš, místostarosta 


