
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 3.5.2016 

 

Přítomni:  

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

Hosté:  

Ing. Lukeš Jiří st. 

 

Program: 

1. SMS elektronická evidence tržeb 

2. Nákup plynu 

3. Smlouva na hrobové místo 

4. Žádost o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství 

5. Žádost o stanovisko k uzavírce 

6. Cesta do rokle 

7. Cisterna CAS 

8. Náhrada Avie 

9. Žádost Nero Trade s.r.o. 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. SMS elektronická evidence tržeb 

Rada obce projednala dokument od Sdružení místních samospráv v ČR jakým způsobem se 

elektronická evidence tržeb dotkne malých obcí, co by pořadatelů kulturních a sportovních akcí 

a drobných a pobočných spolků, které v obcích působí. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 2. Nákup plynu 

Rada obce projednala informaci tajemníka MěÚ Semily ve smyslu č. II bod 11 Vícestranné 

smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění 

centrálního zadavatele o výsledku nákupu zemního plynu pro rok 2018, kdy cena pro 

maloodběr bude 384 Kč/MWH a pro středoodběr 398 Kč/MWh. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Smlouva na hrobové místo 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 288 (Rudolf Vodrážka) 

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. 4. Žádost o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství 

Rada obce projednala žádost KČT, odbor Benešov u Semil o souhlas se zvláštním užíváním 

veřejného prostranství na částech nebo celých pozemcích p.č. 2523/19, 2523/25, 2523/30, 

2523/31, 2523/34, 56 118/1 dne 28. a 29.5.2016 při pořádání dětského dne. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 



Ad. 5. Žádost o stanovisko k uzavírce 

Rada obce projednala žádost KČT, odbor Benešov u Semil o souhlas s uzavírkou a objízdnou 

trasou na návsi obce dne 28.5.2016 při pořádání dětského dne.  

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 6. Cesta do rokle 

Rada obce se seznámila se zpracovaným geometrickým plánem na oddělení části z pozemku 

p.č. 2560/1 o velkosti 758 m2 s novým p.č. 2560/4. Rada obce pověřuje starostu přípravou 

darovací smlouvy mezi spolumajiteli uvedeného pozemku a obcí Benešov u Semil. Smlouva 

bude postoupena ke schválení Zastupitelstvu obce. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 7. Cisterna CAS 

Rada obce projednala nabídku firmy CTS corp., s.r.o. na zhotovení dokumentace potřebné 

k podání žádosti a vypracování samotné žádosti včetně povinné přílohy, v rámci IROP – Výzva 

č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém, k projektu Pořízení CAS pro JPO III obec 

Benešov u Semil.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 8. Náhrada Avie 

Rada obce projednala možnosti náhrady vozidla Avia a zajištění zimní údržby obecních 

komunikací. Existuje několik možností a to zajištění zimní údržby komunikací nákupem 

služeb, nebo svépomocí, nebo částečně svépomocí a částečně nákupem služeb.   

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 9. Žádost Nero Trade s.r.o. 

Rada obce projednala žádost Nero Trade s.r.o. zda obec neuvažuje o vyčlenění míst určených 

pro provoz sázkových her v některé obecní nemovitosti. Rada obce pověřuje starostu odpovědí, 

že obec neuvažuje o vyčlenění míst určených pro provoz sázkových her v některé obecní 

nemovitosti. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 5.4.2016 

 

č. 45/RO/2016: Rada obce bere na vědomí dokument od Sdružení místních samospráv v ČR 

k EET. 

č. 46/RO/2016: Rada obce bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Semily o výsledku 

nákupu zemního plynu pro rok 2018. 

č. 47/RO/2016: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 288 dle návrhu. 

č. 48/RO/2016: Rada obce souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na částech 

nebo celých pozemcích p.č. 2523/19, 2523/25, 2523/30, 2523/31, 2523/34, 

56 118/1 dne 28.5.2016 při pořádání dětského dne KČT, odbor Benešov u 

Semil. 

č. 49/RO/2016: Rada obce souhlasí s uzavírkou a objízdnou trasou na návsi obce dne 

28.5.2016 při pořádání dětského dne dle návrhu. 



č. 50/RO/2016: Rada obce bere na vědomí zpracovaný geometrický plán na oddělení části 

z pozemku p.č. 2560/1 o velkosti 758 m2 s novým p.č. 2560/4. Rada obce 

pověřuje starostu přípravou darovací smlouvy mezi spolumajiteli uvedeného 

pozemku a obcí Benešov u Semil a postupuje ke schválení Zastupitelstvu obce. 

č. 51/RO/2016: Rada obce bere na vědomí nabídku firmy CTS corp., s.r.o. Rada obce pověřuje 

starostu a místostarostu zjištěním dalších informací k navržené smlouve v obci 

Košťálov a dále pověřuje starostu pozváním zástupce firmy CTS corp., s.r.o. na 

jedno z příštích jednání Rady obce. 

č. 52/RO/2016: Rada obce pověřuje starostu a místostarostu zjišťováním dalších informací o 

možnostech náhrady vozidla Avia a zajištění zimní údržby komunikací a to 

v obci Košťálov a u Technických služeb Lomnice nad Popelkou. 

č. 53/RO/2016: Rada obce bere na vědomí žádost Nero Trade s.r.o. a pověřuje starostu 

odpovědí, že obec neuvažuje o vyčlenění míst určených pro provoz sázkových 

her v některé obecní nemovitosti. 

 

 

Zapsal dne 4.5.2016  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


