
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 7.7.2015 

 

Přítomni: 

 Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Menšík Zdeněk , Nesvadba Radek 

Omluveni: 

 Ing. Lukeš Jiří ml. 

 

Program: 

1. Bytový pořadník 

2. Vodafone 

3. Dopravní situace v Podolí 

4. Nabídka na protipovodňové pytle 

5. Různé 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Bytový pořadník 

Rada obce se seznámila s bytovým pořadníkem č. 17 – červenec 2015 předložený bytovou 

komisí. Nikdo ze zastupitelů nenavrhl při hlasování per rollam (v tomto případě emailem) 

navýšení bodů některému z uchazečů za sociální situaci. Bytový pořadník byl schválen třinácti 

hlasy zastupitelů obce. 

Rada obce bere na vědomí bytový pořadník č. 17 – červenec 2015. 

 

Ad. 2. Vodafone 

Rada obce projednala návrh smlouvy - Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti 

(stavby) č. 20116D - I. předložený firmou Vodafone Czech republic a.s. 

Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 

20116D – I. dle předloženého návrhu.  

 

Ad. 3. Dopravní situace v Podolí 

Starosta obce  informoval členy rady obce o provedeném místním šetření provedeného 

společně s místostarostou s tím, že bude podána žádost o vydání stanoviska na Dopravní 

inspektorát Policie ČR Semily k umístění dvou příčných prahů. První poblíž domu čp. 104 a 

druhý na rozhraní zahrad domů čp. 272 a 293.  

Rada obce pověřuje starostu podáním žádosti na Policii České republiky, DI Semily o vydání 

stanoviska k umístění dvou příčných prahů. 

 

Ad. 4. Nabídka na protipovodňové pytle 

Rada obce projednala nabídku firmy AGRO Obaly s.r.o., Třebíč na protipovodňové pytle. 

Nabídka byla předána starostovy SDH Benešov u Semil ke konzultaci s velitelem JSDHO 

Benešov u Semil a podání případného návrhu na koupi. 

Rada obce bere na vědomí nabídku firmy AGRO Obaly s.r.o. 

 



Ad. 5. Různé 

Rada obce se projednala žádost pí. Kirchnerové o zaslání Benešovských novin a žádost radního 

p. Klimeše o řešení údržby pozemků v majetku obce, které zarůstají náletovými keři a stromy 

na ploše od domova Tereza po konec obce mezi silnicí č. II/292 a Jizerou, kdy některé mohou 

ohrozit provoz na komunikaci. 

Rada obce pověřuje starostu odesláním aktuálních novin pí. Kirchnerové a zasláním žádosti na 

KSSLK o vydání stanoviska k odstranění porostu v ochranném pásmu komunikace. 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 7.7.2015 

 

č. 84/RO/2015: Rada obce bere na vědomí bytový pořadník č. 17 – červenec 2015. 

č. 85/RO/2015: Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu části 

nemovitosti (stavby) č. 20116D – I. dle předloženého návrhu. 

č. 86/RO/2015: Rada obce pověřuje starostu podáním žádosti na Policii České republiky, DI 

Semily o vydání stanoviska k umístění dvou příčných prahů. 

č. 87/RO/2015: Rada obce bere na vědomí nabídku firmy AGRO Obaly s.r.o. 

č. 88/RO/2015: Rada obce pověřuje starostu odesláním aktuálních novin pí. Kirchnerové a 

zasláním žádosti na KSSLK o vydání stanoviska k odstranění porostu 

v ochranném pásmu komunikace. 

 

 

 

Zapsal dne 7.7.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


