
Zápis z mimořádného jednání Rady obce Benešov u Semil dne 24.5.2016 

 

Přítomni:  

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

Hosté:  

Ing. Lukeš Jiří st., Kroutvar Jiří 

 

Program: 

1. Hasičské vozidlo – dotace z IROP nebo MVČR 

2. Náhrada vozidla Avia 

3. Změna termínu jednání Rady obce 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Hasičské vozidlo – dotace z IROP nebo MVČR 

Rada obce projednala na základě jednání starosty obce na HZSLK v Semilech možnosti pořízení 

nového hasičského vozidla CAS. Jelikož vozidlo dle normativů pro dotaci z IROP by bylo 

nepraktické (velké, těžké, málo vybavené technickými prostředky) bylo rozhodnuto žádost o 

dotaci z IROP nepodat a do konce roku podat žádost o dotaci z MVČR a to do konce roku 2016. 

Dále byly projednány nutné stavební úpravy hasičské zbrojnice při pořízení nového hasičského 

vozidla. Bude zpracována projektová dokumentace s rozpočtem nutné stavební úpravy. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

 

Ad. 2. Náhrada Avia 

Rada obce projednala informace z jednání starosty a místostarosty v obci Košťálov a s vedoucím 

Technických služeb Lomnice nad Popelkou a předváděcí jízdy vozidla Bonetti. Starosta obce 

zajistil na letošní zimu posyp komunikace p. Lukešem, který provádí v obci pluhování sněhu. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Změna termínu jednání rada 

Starosta obce navrhl změnu termínu příštího jednání Rady obce vzhledem ke své nepřítomnosti a 

to z úterý |31.5.2016 na pondělí 30.5.2016 na stejném místě ve stejný čas jako vždy. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usnesení z mimořádného jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 24.5.2016 

 

č. 61/RO/2016: Rada obce schvaluje nepodávat žádost o dotaci z IROP, ale podat žádost do 

konce roku 2016 o dotaci z MVČR na pořízení nového hasičského vozidla CAS. 

Dále Rada obce schvaluje pořízení projektové dokumentace a rozpočet na 

stavební úpravy hasičské zbrojnice. 

č. 62/RO/2016: Rada obce bere na vědomí informace z provedených schůzek starosty a 

místostarosty ohledně náhrady obecního vozidla Avia. 

č. 63/RO/2016: Rada obce schvaluje pěti hlasy příští termín jednání Rady obce dne 30.5.2016 od 

19:00 hodin v kanceláři starosty obce. 

 

 

Zapsal dne 25.5.2016  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


