
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 8.9.2015 

 

Přítomni: 

 Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk , Nesvadba 

Radek 

Hosté: 

 Ing. Lukeš Jiří st. – předseda finančního výboru,  

 

Program: 

1. Bytový pořadník č. 18 

2. Měření v Podmošně – radary 

3. Informace – pozemky Vancl a Petrák 

4. Vysvětlení Maťátko František 

5. Uložení auta na p.p.č.1124/6 

6. Cisterna JSDHO Benešov u Semil 

7. Zrušení Svazku (voda Semily, Benešov, Chuchelna) 

8. Program ZO 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Bytový pořadník č. 18 

Rada obce projednala bytový pořadní č. 18 navržený bytovou komisí a postupuje jej do 

Zastupitelstva obce k projednání. Bytový pořadník bude Zastupitelstvem obce případně 

upraven na základě bezdlužnosti atd.  

Rada obce bere na vědomí bytový pořadník č. 18 a postupuje jej k projednání do Zastupitelstva 

obce dle návrhu. 

 

Ad. 2. Měření v Podmošně – radary 

Rada obce projednala možnosti měření rychlosti radarovými ukazateli rychlosti v Podmošně. 

Vybrán byl typ DR400, který zobrazuje rychlost ve dvouciferném vyobrazení plus nápis 

„ZPOMAL“. Rada obce pověřuje místostarostu zjištěním cenových nabídek dodavatelů 

uvedeného typu radarového ukazatele rychlosti.   

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 3. Informace – pozemky Vancl a Petrák 

Rada obce projednala aktuální informace o oddělovaných pozemcích. Z pozemku p.č.458/22 

v majetku obce byl sdělením Stavebního úřadu Semily oddělen stavební pozemek p.č. 505 na 

kterém je část stavby čp. 205. Z pozemku p.č. 463/1 v majetku obce byl sdělením Stavebního 

úřadu Semily oddělen pozemek p.č.463/5. 

Rada obce bere na vědomí vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.5O5 a  prodej pozemku p.č. 

463/5 dle záměru a postupuje je na Zastupitelstvo obce ke schválení. 

 

 

 



Ad. 4. Vysvětlení Maťátko František 

Starosta obce seznámil Radu obce s výsledkem podání nezbytného vysvětlení majitele 

pozemku p.č. 1061/1 k přítomnosti autovraku na uvedeném pozemku. V současné době  již 

byla zjednána náprava a autovrak byl z pozemku p.č. 1061/1 odstraněn. 

Rada obce bere na vědomí informaci o podání nezbytného vysvětlení majitele pozemku p.č. 

1061/1 a odstranění autovraku z uvedeného pozemku. 

 

Ad. 5. Uložení auta na p.p.č.1124/6 

Rada obce projednala přítomnost autovraku na pozemku p.č. 1124/6, kdy se jedná o tentýž 

autovrak původně umístěný na pozemku p.č. 1061/1 v katastru obce Benešov u Semil. 

Autovrak měl být dle dostupných informací do jednání rady již odstraněn z uvedeného 

pozemku. Bude-li zjištěn opak pověřuje rada obce starostu požádáním majitelé pozemku o 

podání nezbytného vysvětlení a o jejich výsledku informovat členy Rady obce. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 6. Cisterna JSDHO Benešov u Semil 

Rada obce projednala na podnět občana obce možnost nákupu nového výjezdového vozidla – 

cisterny pro JSDHO Benešov u Semil. Starosta obce informoval Radu obce o možnostech 

získání dotací na nákup nového nebo ojetého vozidla. Rada obce pověřuje starostu obce 

pozváním velitele výjezdového družstva na příští jednání Rady obce ke sdělením svého 

stanoviska. 

Rada obce  schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 7. Zrušení Svazku (voda Semily, Benešov, Chuchelna) 

Rada obce projednala návrh postupu zrušení a zánik DSO „Svazek města a obcí Semily“ dle 

Stanov Svazku, zákona o obcích a občanského zákoníku, majetkové vyrovnání členů svazku a 

usnesení, která budou postoupena do Zastupitelstva obce ke schválení. 

Rada obce bere na vědomí usnesení zrušení DSO „Svazek města a obcí Semily“ a postupuje je 

ke schválení do Zastupitelstva obce dle návrhu. 

 

Ad. 8. Program ZO 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 24.9.2015.  

1. Rozpočtová změna 

2. Bytový pořadník 

3. Prodej pozemku Doležal 

4. Prodej pozemku Vancl – záměr 

5. Prodej pozemku Kredit Centrum 

6. Darovací smlouva – JUDr. Kolář 

7. Zrušení Svazku voda – Semily, Benešov, Chuchelna 

8. Setrvání obce ve VHS 

Rada obce pěti  hlasy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 24.9.2015. 

 

 

 

 



 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 8.9.2015 

 

č. 102/RO/2015: Rada obce bere na vědomí bytový pořadník č. 18 a postupuje jej k projednání 

do Zastupitelstva obce dle návrhu. 

č. 103/RO/2015:  Rada obce pověřuje místostarostu poptáním cenových nabídek radarového 

ukazatele rychlosti typu DR400. 

č. 104/RO/2015: Rada obce bere na vědomí vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.5O5 a  

prodej pozemku p.č. 463/5 dle záměru a postupuje je na Zastupitelstvo obce ke 

schválení. 

č. 105/RO/2015: Rada obce bere na vědomí informaci o podání nezbytného vysvětlení majitelé 

pozemku p.č. 1061/1 a odstranění autovraku z uvedeného pozemku. 

č. 106/RO/2015: Rada obce pověřuje starostu v případě přetrvávající přítomnosti autovraku na 

pozemku p.č. 1124/6 požádáním majitele pozemku o podání vysvětlení a o 

jejich výsledku informovat členy Rady obce. 

č. 107/RO/2015: Rada obce pověřuje starostu obce pozváním velitele výjezdového družstva na 

příští jednání Rady obce ke sdělením svého stanoviska. 

č. 108/RO/2015: Rada obce bere na vědomí usnesení zrušení DSO „Svazek města a obcí 

Semily“ a postupuje je ke schválení do Zastupitelstva obce dle návrhu. 

č. 109/RO/2015: Rada obce pěti  hlasy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 

24.9.2015. 

 

 

 

 

Zapsal dne 8.9.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


