
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 12. 5. 2009 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, 
Omluveni: Ing. Jan Hylmar, Jan Hubař,   
 
Pořad programu:    
 

1. Nabídky na restaurátorské práce 
2. Konečný program Sjezdu rodáků a organizační zajištění   
3. Smlouva o právu stavebníka provést stavbu (Drbohlav přípojka vody a el.přípojka) 
4. Žádost o výměnu bytu 

 
 
Ad.1.: Nabídky na restaurátorské práce. 
Rada se seznámila s nabídkou restaurátorských prací ak.sochaře Martina Pokorného, bytem Jeseniova, 
Praha 3. na akce Kamenný kříž v Podolí, Litinový kříž na kamenném podstavci na hřbitově 
v Benešově u Semil a Pomník Mistra Jana Husa v obci Benešov. 
Z hlediska možností rozpočtu roku 2009 akceptuje nabídku akce Kamenný kříž v Podolí. Akci 
Litinový kříž na kamenném podstavci zapracovat do návrhu rozpočtu r. 2010. 
K realizaci akce Pomník Mistra Jana Husa rozšířit počet nabídek a připravit podklady pro žádost o 
dotaci. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Konečný program Sjezdu rodáků a organizační zajištění. 
Rada se seznámila s programem Sjezdu rodáků. Děkuje Komisi kultury a složkám za celkovou 
přípravu  a potvrzuje úlohu obce v určených bodech programu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Smlouva o právu stavebníka provést stavbu (Drbohlav přípojka vody a el.přípojka). 
Rada se seznámila se Smlouvou o právu stavebníka, to je  Ivo Drbohlavem, Benešov u S. 276 a Olgou 
Zemánkovou, Chuchelská 344, Semily provést stavbu, konkrétně Přípojky inženýrských sítí pro 
stavby rodinných domů A a B a zřízení sjezdů na p.p.č. 2506, 391/2, 393/2 a 396/2, které jsou ve 
vlastnictví obce. 
Rada smlouvu schvaluje. 
 
Ad.4.: Žádost o výměnu bytu. 
Rada projednala žádost p. Kowalewicze o výměnu bytu z čp. 134 za menší. Po projednání a 
doporučení v Bytové komisi rada schvaluje výměnu za byt po pí. Dufkové. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.5.: Různé. 
Starosta radu informoval, že jsou zpracovány znalecké posudky na pozemky kupované od fy Hybler 
Invest. Obec v součinnosti s právníkem připraví kupní smlouvu. 
Rada bere na vědomí. 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 13. 5. 2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


