
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 17.5.2016 

 

Přítomni:  

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

Hosté:  

Ing. Lukeš Jiří st.,  

Ing. Jiří Lád, Ph.D. – na bod č. 1 

 

Program: 

1. Jednání se zástupcem firmy – nabídka zpracování žádosti o dotaci z IROPU – výzva 

č. 19 

2. Meteostanice 

3. Žádost o prominutí poplatku 

4. Jednání se spořitelnou – úprava poplatků na účtu, nabídky financování – úvěry 

5. Definitivní umístění měřičů rychlosti 

6. Žádost o odprodej pozemků 

7. Výběr plakátu do BN 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Jednání se zástupcem firmy – nabídka zpracování žádosti o dotaci z IROPU – výzva 

č. 19 

Ing. Jiří Lád, Ph.D. - zástupce firmy DLC group informoval radu obce o podmínkách a průběhu 

při získávání dotace v rámci IROP – Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém, 

k projektu Pořízení CAS pro JPO III obec Benešov u Semil. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

 

Ad. 2. Meteostanice 

Rada obce projednala umístění meteostanice na stožáru TKR, kdy tato je již na místě a funkční, 

pouze je v řešení se správcem webových stránek možnost umístění naměřených hodnot na 

internetových stránkách obce, kde budou poté přístupné veřejnosti. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Žádost o prominutí poplatku 

Rada obce projednala žádost o snížení poplatku za odpady paní Fleischmannové – č.e. 6. 

Rada obce neschvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 4. Jednání se spořitelnou – úprava poplatků na účtu, nabídky financování – úvěry 

Rada obce se seznámila s nabídkou České spořitelny na možnosti poskytnutí úvěrů a snížení 

poplatků na běžném účtu. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Definitivní umístění měřičů rychlosti 

Rada obce projednala umístění radarových měřičů rychlosti v Podmošně, kdy pro směr od Semil, 

byl vybrán první sloup veřejného osvětlení na levé straně komunikace za dopravní značkou 



„Začátek obce“ a pro směr od Jilemnice byl vybrán sloup veřejného osvětlení na pravé straně 

komunikace u čp. 150.  

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 6. Žádost o odprodej pozemků 

Rada obce projednala žádost paní Böhmové o odprodej pozemků p.č. 1598/7, 324/2, 1598/4, 

2545/2, které jsou v majetku obce Benešov u Semil. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 7. Výběr plakátu do BN 

Rada obce projednala umístění jednoho ze dvou informačních plakátů na třídění odpadu 

vypracovaného firmou Severočeské komunální služby s.r.o.do Benešovských novin.  

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 17.5.2016 

 

č. 54/RO/2016: Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP – Výzva č. 19 Technika pro 

integrovaný záchranný systém, k projektu Pořízení CAS pro JPO III obec 

Benešov u Semil. 

č. 55/RO/2016: Rada obce bere na vědomí aktuální stav ohledně meteostanice na stožáru TKR. 

č. 56/RO/2016: Rada obce neschvaluje snížení poplatku za odpady paní Fleischmannové – č.e. 6. 

č. 57/RO/2016: Rada obce bere na vědomí nabídku České spořitelny na možnosti poskytnutí 

úvěrů a snížení poplatků na běžném účtu. 

č. 58/RO/2016: Rada obce schvaluje umístění radarových měřičů rychlosti v Podmošně, kdy pro 

směr od Semil, byl vybrán první sloup veřejného osvětlení na levé straně 

komunikace za dopravní značkou „Začátek obce“ a pro směr od Jilemnice byl 

vybrán sloup veřejného osvětlení na pravé straně komunikace u čp. 150. 

č. 59/RO/2016: Rada obce bere na vědomí žádost paní Böhmové o odprodej pozemků p.č. 

1598/7, 324/2, 1598/4, 2545/2 a postupuje ji na Zastupitelstvo obce k vyhlášení 

záměru prodeje. 

č. 60/RO/2016: Rada obce schvaluje umístění oboustranného informačního plakátu na třídění 

odpadu vypracovaného firmou Severočeské komunální služby s.r.o. do 

Benešovských novin a oba poskytnuté informační plakáty umístit na internetové 

stránky obce. 

 

 

Zapsal dne 23.5.2016  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


