
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 22.3.2016 

 

Přítomni:  

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

Hosté:  

Ing. Lukeš Jiří st., Plecháč Vladimír 

 

Program: 

1. Nájemní smlouva na hrobové místo (354) – Jiří Halama 

2. Ukončení nájemní smlouvy na hrobové místo (15-16) – Strnadová Marie 

3. Rozpočet na schody u hasičárny 

4. Dopravní řešení – retardér Podolí 

5. Dopravní řešení radary 

6. Nákladní auto 

7. Soutěž vodojemy 

8. Územní plán 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Nájemní smlouva na hrobové místo (354) – Jiří Halama 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 354 (Jiří Halama) uzavřenou 

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. 2. Ukončení nájemní smlouvy na hrobové místo (15-16) – Strnadová Marie 

Rada obce projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy na hrobová místa č. 15 a 16 

k 31.12.2016. Starosta obce informuje žadatele o akceptování žádosti o ukončení nájemní 

smlouvy. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Rozpočet na schody u hasičárny 

Rada obce projednala technické řešení a rozpočet na schody u hasičárny zpracované p. 

Martinem Bartošem. Výměna bude realizována z rozpočtu JSDHO Benešov u Semil. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Dopravní řešení – retardér Podolí 

Rada obce projednala dopravní řešení na místní komunikaci v Podolí na základě stížností na 

rychlost jízdy dle vizualizace místostarosty po konzultaci s p. Veselým – DOZNAK na 

umístění zpomalovacích prahů a dopravního značení. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 

 

 



 

Ad. 5. Dopravní řešení radary 

Rada obce projednala umístění radarů v Podmošně na základě zjištěného stavu veřejného 

osvětlení a z toho plynoucí možnosti technického řešení vlastního umístění na sloupech 

veřejného osvětlení. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Nákladní auto 

Rada obce projednala možná řešení náhrady dosluhujícího obecního vozidla Avia. Seznámila 

se s výsledkem jednání starosty, místostarosty, řidiče obecního vozidla Avia a velitele JSDHO 

s ředitelem Technických služeb Semily. Ve věci proběhnou další jednání. Během projednání 

bylo navrženo, aby služby obecního vozidla Avia byly mimo obecní záležitosti poskytovány 

pouze občanům obce Benešov u Semil. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 7. Soutěž vodojemy 

Starosta obce informoval Radu obce o výsledku poptávkového řízení na podání nejvhodnější 

nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby : „Benešov u Semil – 

rekonstrukce objektů VDJ“ 1. etapa výstavby vypsané VHS Turnov. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 8. Změna územního plánu 

Rada obce projednala jednotlivé žádosti o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil, které byly doručeny 

v řádném termínu do 23.9.2013. 

 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 22.3.2016 

 

č. 31/RO/2016: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 354 dle návrhu. 

č. 32/RO/2016: Rada obce bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na hrobové místo č. 15 a 

16. 

č. 33/RO/2016: Rada obce bere na vědomí rozpočet na výměnu schodiště u hasičárny. 

č. 34/RO/2016: Rada obce bere na vědomí návrh řešení na místní komunikaci v Podolí ohledně 

stížností na rychlost jízdy vozidel a pověřuje místostarostu konzultací návrhu 

s dopravním inženýrem Policie ČR, DI Semily. 

č. 35/RO/2016: Rada obce bere na vědomí průběh řízení o umístění radarů v Podmošně . 

č. 36/RO/2016: Rada obce bere na vědomí informace o možnostech náhrady obecního vozidla 

Avia a schvaluje, aby služby vozidla Avia byly mimo obecní záležitosti  

poskytovány pouze občanům obce Benešov u Semil. 

č. 37/RO/2016: Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o výsledku poptávkového 

řízení na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodavatele stavby : „Benešov u Semil – rekonstrukce objektů VDJ“ 1. etapa 

výstavby. 

č. 38/RO/2016: Rada obce bere na vědomí jednotlivé žádosti o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil, 

které byly doručeny v řádném termínu do 23.9.2013 

 

 

Zapsal dne 29.3.2016  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


