
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 27.9.2016 
 
Přítomni:  

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

Leoš Vích – zástupce DAS – u bodu č. 1 
Program: 

1. Právní ochrana zastupitelů – zástupce DAS na jednání 
2. Vícepráce a méněpráce ve škole a v bytě školnice 
3. Územní plán – stanovisko p. Brádler 
4. Smlouvy o pronájmu hrobového místa – hrob. č. 1, č. 390, č. 395-396 
5. Dotaz na zastupitelstvo 

 
Projednání jednotlivých bodů: 
 
Ad. 1. Právní ochrana zastupitelů – zástupce DAS na jednání 

Leoš Vích – zástupce firmy DAS seznámil členy rady s pojistnými podmínkami právní ochrany 
obce a zastupitelů obce a předložil návrh smlouvy: Právní ochrana obce. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 
 
 
Ad. 2. Vícepráce a méněpráce ve škole a v bytě školnice 
Starosta obce seznámil členy rady  s méněprácemi a víceprácemi stavebních úprav toalet ve 2. NP 
v ZŠ Benešov u Semil, které bylo nutné realizovat v důsledku zjištěného skutečného stavu 
konstrukcí a které projektová dokumentace neobsahovala dle Smlouvy o dílo č. 002/2016 – 
DODATEK. Celkem za méněpráce a vícepráce 135 915,- Kč. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 
Ad. 3. Územní plán – stanovisko p. Brádler 
Rada obce projednala Vyjádření ke stanovisku pořizovatele – změna ÚP Benešov u Semil od p. 
Brádlera a syna. 

Rada obce bere na vědomí. 
 
Ad. 4. Smlouvy o pronájmu hrobového místa – hrob. č. 1, č. 390, č. 395-396 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 354 (p. Havrda), č. 390 (p. 
Hamáček) a č. 395-396 (p. Kousal) uzavřenou podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a 
o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 
 
Ad. 5. Dotaz na zastupitelstvo 
Rada obce projednala Dotaz na zastupitelstvo obce Benešov u Semil od manželů Kučerových.  

Rada obce bere na vědomí. 
 
 



Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 27.9.2016 
 
č. 95/RO/2016: Rada obce schvaluje uzavření smlouvy: Právní ochrana obce dle návrhu. 
č. 96/RO/2016: Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 002/2016 – DODATEK na méněpráce a 

vícepráce stavebních úprav toalet ve 2. NP v ZŠ Benešov u Semil dle návrhu. 
č. 97/RO/2016: Rada obce bere na vědomí vyjádření ke stanovisku pořizovatele – změna ÚP 

Benešov u Semil od p. Brádlera a syna a pověřuje starostu a místostarostu pozvat  
zástupce pořizovatele na příští jednání rady obce. 

č. 98/RO/2016: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 1, č. 390, č. 395-396 
dle návrhu. 

č. 99/RO/2016: Rada obce bere na vědomí Dotaz na zastupitelstvo obce Benešov u Semil od 
manželů Kučerových a uvedený dotaz postupuje k projednání Zastupitelstvu obce 
Benešov u Semil. 

 
 
 
Zapsal dne 4.10.2016  Radek Nesvadba 
 
 
 
 
         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 
               starosta                                                                                          místostarosta 
 


