
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 6.10.2015 

 

Přítomni: 

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

Radek 

Hosté: 

 Ing. Lukeš Jiří st. – předseda finančního výboru (od bodu 2 programu)  

 

Program: 

1. Žádost o příspěvek Bystrá nad Jizerou na most 

2. Smlouva a podklad pro výběr dodavatele na plyn na roky 2017 – 2019 

3. Žádost o byt 

4. Doprava a komunikace 

5. Smlouvy o pronájmu hrobových míst 

6. Předběžný souhlas se zapojením do MAP pro území ORP 

7. Pozemky u školy – Josef Matěcha 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Žádost o příspěvek Bystrá nad Jizerou na most 

Rada obce projednala žádost obce Bystrá nad Jizerou o příspěvek na rekonstrukci dřevěného 

mostu přes Jizeru mezi katastry obcí Benešov u Semil a Bystrá nad Jizerou. Příspěvek bude 

poskytnut formou daru, kdy Rada obce navrhuje jeho výši 10.000,- Kč a jeho schválení 

postupuje Zastupitelstvu obce k projednání. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 2. Smlouva a podklad pro výběr dodavatele na plyn na roky 2017 – 2019 

Rada obce projednala návrh „Vícestranné smlouvy o společném postupu zadavatelů při 

centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ pro zajištění dodávek zemního 

plynu na období let 2017 až 2019   

Rada obce bere na vědomí a postupuje návrh „Vícestranné smlouvy o společném postupu 

zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ do 

Zastupitelstva obce ke schválení. 

 

Ad. 3. Žádost o byt 

Rada obce projednala doručenou žádost o přidělení obecního bytu. 

Rada obce bere na vědomí předloženou žádost o přidělení obecního bytu a postupuje ji bytové 

komisi k projednání. 

 

Ad. 4. Doprava a komunikace 

Rada obce projednala výsledek poptávkového řízení – nabídky na dva kusy radarového 

ukazatele rychlosti DR400. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka výrobce DAS 

Elektro s r.o., kdy cena za dva kusy je 106.200,-Kč bez DPH + montáž. Rada obce pověřuje 



místostarostu zjištěním podmínek montáže na sloupy veřejného osvětlení vzhledem 

k technickému stavu veřejného osvětlení obce. 

Rada obce bere na vědomí a pověřuje místostarostu zjištěním konkrétních podmínek realizace 

montáže na sloup veřejného osvětlení vzhledem k  technickému stavu veřejného osvětlení obce. 

 

Ad. 5. Smlouvy o pronájmu hrobových míst 

Rada obce projednala návrhy smluv o nájmu hrobových míst č. 173 a č.66+67 uzavřená podle 

§ 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 

479/2001 Sb. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 6. Předběžný souhlas se zapojením do MAP pro území ORP 

Rada obce projednala „Souhlas se zapojením do Místního akčního plánu vzdělávání pro území 

ORP Semily“, který starosta obce podepsal jako zástupce zřizovatele Základní školy a 

Mateřské školy Benešov u Semil ve stanoveném termínu do 30.9.2015. Nebude-li vysloven 

souhlas se zapojením do MAP nebude moci škola čerpat dotace z EU. 

Rada obce bere na vědomí  „Souhlas se zapojením do Místního akčního plánu vzdělávání pro 

území ORP Semily“. 

 

Ad. 7. Pozemky u školy – Josef Matěcha 

Rada obce projednala návrh majitele pozemků p.č. 118/1, p.č.2523/25, p.č.2523/19 a p.č. 

2523/34 na jejich prodej. Uvedené  pozemky jsou v k.ú. Benešov u Semil. 

Rada obce bere na vědomí a pověřuje starostu dalším jednáním s majitelem pozemků p.č. 

118/1, p.č.2523/25, p.č.2523/19 a p.č. 2523/34 ohledně nabídky jejich prodeje obci Benešov u 

Semil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 6.10.2015 

 

č. 110/RO/2015: Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit poskytnutí obci Bystrá nad 

Jizerou dar ve výši 10.000,- Kč na rekonstrukci dřevěného mostu. 

č. 111/RO/2015: Rada obce bere na vědomí a postupuje návrh „Vícestranné smlouvy o 

společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění 

centrálního zadavatele“ do Zastupitelstva obce ke schválení. 

č. 112/RO/2015: Rada obce bere na vědomí předloženou žádost o přidělení obecního bytu a 

postupuje ji bytové komisi k projednání. 

č. 113/RO/2015: Rada obce bere na vědomí a pověřuje místostarostu zjištěním konkrétních 

podmínek realizace montáže na sloup veřejného osvětlení vzhledem k 

 technickému stavu veřejného osvětlení obce. 

č. 114/RO/2015: Rada obce pěti hlasy schvaluje Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 173 a č. 

66+67 dle návrhů. 

č. 115/RO/2015: Rada obce bere na vědomí  „Souhlas se zapojením do Místního akčního plánu 

vzdělávání pro území ORP Semily“. 

č. 116/RO/2015: Rada obce bere na vědomí a pověřuje starostu dalším jednáním s majitelem 

pozemků p.č. 118/1, p.č.2523/25, p.č.2523/19 a p.č. 2523/34 ohledně nabídky 

jejich prodeje obci Benešov u Semil. 

 

 

 

 

 

Zapsal dne 6.10.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


