
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 6. 10. 2009 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš st., Hubař Jan, ing. Hylmar Jan, Mgr. Anna  Morávková, 
Nepřítomen:  
Pořad programu:   

1. Informace o průběhu výměny podlah 
2. Žádost o výměnu bytu 
3. Žádost o zařazení do pořadníku 
4. Informace o vybavení zahrady ZŠ 
5. Informace o návrhu nových jízdních řádů 
6. Umístění kontejnerů na tříděný odpad na Převráti 
7. Zimní údržba místních komunikací ( problém okolních křovin) 

  
Ad.1.: Informace o průběhu výměny podlah. 
Starosta informoval radu o průběhu výměny podlah v místnostech obecního úřadu. Práce probíhají podle 
zadání. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Žádost o výměnu bytu. 
Rada projednala žádost o výměnu bytu p. Martina Liďáka, dosud v č.p. 188 za byt pí. J. Tomáškové, č.p. 182. 
Jmenovaná s výměnou souhlasí. Rada s výměnou bytu souhlasí s podmínkou, že výměna nevyvolá náklady na 
údržbu ze strany obce. 
 
Ad.3.: Žádost o zařazení do bytového pořadníku. 
Rada se seznámila se dvěma žádostmi o obecní byt. Žádosti budou předány bytové komisi k obodování. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4.: Informace o vybavení zahrady ZŠ. 
Vybraná firma FLORA SERVIS zaslala návrh Smlouvy o dílo, dle cenové nabídky ze dne 1.9.2009. 
Připomínky ke smlouvě předá ing. Lukeš na příštím jednání rady. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5.: Informace o návrhu nových jízdních řádů. 
Rada se seznámila s návrhem nových jízdních řádů ČSAD Semily. Počet spojů projíždějících obcí je navýšen. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6.: Umístění kontejnerů na tříděný odpad na Převráti. 
Rada navrhuje umístit uvedené kontejnery naproti za příjezdovou komunikaci. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.7.: Zimní údržba místních komunikací ( problém okolních křovin). 
Rada doporučuje podpis smlouvy o zimní údržbě – protahování s p. St. Lukešem, a to za podmínek loňského 
roku. 
Problémem zůstává přesah okolních křovin do vozovky. Majitelé dotyčných pozemků budou vyzváni, aby do 
určeného termínu tyto křoviny ořezali. 
Rada schvaluje. 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 8. 10. 2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


