
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 30.8.2016 

 

Přítomni:  

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

 

Omluveni: 

 Menšík Zdeněk 

 

Program: 

1. Státní pozemkový fond 

2. Dopravní obslužnost 

3. Odprodej pozemku na Muchově 

4. Smlouva o smlouvě budoucí 

5. Informace o změně významu dopravní značky 

6. Žádost o finanční příspěvek 

7. Žádost o příspěvek na Baby Box 

8. Poděkování od občanů 

9. Stížnost 

10. Program jednání ZO 

11. Prohlídka ZŠ – sociální zařízení 

12. Nabídka firmy MEXT 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Státní pozemkový fond 

Rada obce projednala výzvu Státního pozemkového úřadu k uzavření smlouvy o bezplatném 

převodu pozemků pod komunikacemi p.č. 2504/1 a 2571 v katastrálním území Benešov u Semil 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 2. Dopravní obslužnost 

Rada obce projednala žádost Krajského úřadu Liberec o uzavření smlouvy o zajišťování dopravní 

obslužnosti s obcemi Libereckého kraje na delší období a to na tři roky, tj. 2017 až 2019. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 3. Odprodej pozemku na Muchově 

Rada obce projednala žádost pana Makovičky o odprodej podílu 23/36 pozemku p.č. 381, který je 

v majetku obce Benešov u Semil 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Smlouva o smlouvě budoucí 

Rada obce projednala Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014562/VB/002 mezi obcí Benešov u 

Semil a ČEZ Distribuce a.s. na pozemku p.č. 2503/1. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 



Ad. 5. Informace o změně významu dopravní značky 

Rada obce se seznámila s informací od Policie České republiky, Dopravní inspektorát Semily o 

významu dopravní značky č. B4 „Zákaz vjezdu všech nákladních automobilů“.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Žádost o finanční příspěvek 

Rada obce projednala žádost Centrum LIRA z.ú. o finanční příspěvek na poskytování preventivní 

sociální služby raná péče v roce 2017. 

Rada obce neschvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 7. Žádost o příspěvek na Baby Box 

Rada obce projednala žádost o příspěvek na Baby Box v liberecké nemocnici. 

Rada obce neschvaluje čtyřmi hlasy. 

 

 

Ad. 8. Poděkování od občanů 

Starosta obce informoval radu obce o poděkování manželů Svěcených. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 9. Stížnost 

Rada obce projednala stížnost paní Kotrčové na rušení nočního klidu v areálu SDH Benešov u 

Semil. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 10. Program jednání ZO 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 16.6.2016. 

1. Rozpočtové opatření č. 3. 

2. Bytový pořadník 

3. Záměr prodeje (podíl obce) pozemku na Muchově 

4. Prodej pozemku Böhmová a Lívar 

5. Smlouva o bezúplatném převodu se Státním pozemkovým úřadem 

6. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ 

 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

 

Ad. 11. Prohlídka ZŠ – sociální zařízení 

Rada obce provedla kontrolu výsledku stavebních úprav toalet ve 2. NP v ZŠ Benešov u Semil. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 12. Nabídka firmy MEXT 

Rada obce projednala nabídku firmy MEXT na internetovou prezentaci obce. 

Rada obce neschvaluje čtyřmi hlasy. 

 



Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 30.8.2016 

 

č. 83/RO/2016: Rada obce bere na vědomí výzvu Státního pozemkového úřadu k uzavření 

smlouvy o bezplatném převodu pozemků pod komunikacemi p.č. 2504/1 a 2571 

v katastrálním území Benešov u Semil a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu 

obce. 

č. 84/RO/2016: Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zajišťování dopravní obslužnosti s  

Libereckým krajem na tři roky, tj. 2017 až 2019. 

č. 85/RO/2016: Rada obce bere na vědomí žádost pana Makovičky o odprodej podílu 23/36 

pozemku p.č. 381 a postupuje ji Zastupitelstvu obce k vyhlášení záměru prodeje. 

č. 86/RO/2016: Rada obce bere na vědomí Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-

4014562/VB/002 mezi obcí Benešov u Semil a ČEZ Distribuce a.s. na pozemku 

p.č. 2503/1 a postupuje ji ke schválení Zastupitelstvu obce. 

č. 87/RO/2016: Rada obce bere na vědomí informaci od Policie České republiky, Dopravní 

inspektorát Semily o významu dopravní značky č. B4 „Zákaz vjezdu všech 

nákladních automobilů“. 

č. 88/RO/2016: Rada obce neschvaluje žádost Centrum LIRA z.ú. o finanční příspěvek na 

poskytování preventivní sociální služby raná péče v roce 2017 

č. 89/RO/2016: Rada obce neschvaluje žádost o příspěvek na Baby box. 

č. 90/RO/2016: Rada obce bere na vědomí poděkování manželů Svěcených. 

č. 91/RO/2016: Rada obce bere na vědomí stížnost na rušení nočního klidu v areálu SDH Benešov 

u Semil a pověřuje starostu obce odpovědí. 

č. 92/RO/2016: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 15.9.2016. 

č. 93/RO/2016: Rada obce bere na vědomí výsledek stavebních úprav toalet ve 2. NP v ZŠ 

Benešov u Semil. 

č. 94/RO/2016: Rada obce neschvaluje nabídku firmy MEXT. 

 

 

Zapsal dne 5.9.2016  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


