
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 11.10.2016 
 
Přítomni:  

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

1. Územní plán 
2. Vyhláška o nočním klidu 
3. Žádost o zařazení do pořadníku na byty 
4. Zpráva o kontrole hospodaření obce 
5. Zpráva o kontrole hospodaření MR Pojizeří 
6. Smlouva na dopravní obslužnost 
7. Hrobové smlouvy 

 
Projednání jednotlivých bodů: 
 
Ad. 1. Územní plán 

Rada obce projednala předložení stanovisek pořizovatele k návrhům změny Územního plánu 
Benešov u Semil a příspěvky žadatelů na pořízení změny územního plánu.  

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy (zdržel se Radek Nesvadba). 
 
 
Ad. 2. Vyhláška o nočním klidu 
Rada obce projednala vzor obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu, kterou se stanovují 
výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, dle § 47 
odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 
Ad. 3. Žádost o zařazení do pořadníku na byty 
Rada obce projednala doručené žádosti o byt. 

Rada obce bere na vědomí. 
 
Ad. 4. Zpráva o kontrole hospodaření obce 

Rada obce projednala projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 
1.1.2016 do 31.8.2016. 

Rada obce bere na vědomí. 
 
Ad. 5. Zpráva o kontrole hospodaření MR Pojizeří 
Rada obce projednala projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 
obcí Mikroregion Pojizeří za období od 1.1.2016 do 31.8.2016.  

Rada obce bere na vědomí. 
 
Ad. 6. Smlouva na dopravní obslužnost 

Rada obce projednala  Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 
na odbobí od roku 2017 do roku 2019 č. OLP/3957/2016. Částka zaplacená obcí je 78 120,- Kč na 
rok. 

 
Rada obce schvaluje pěti  hlasy. 



Ad. 7. Hrobové smlouvy 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 27 (Roučová), č. 31-32 (Černá), 
č. 44-45 (Čermáková), č. 46 (Sucharda),č. 57 (Horáková), č. 80 (Koudelková), č. 82 (Kytler), č. 
90-91 (Valeš), č. 122 (Doušová), č. 149 (Pavlíčková), č. 153 (Raktorisová), č. 161-162 
(Kučerová), č. 174 (Slavíková), č. 201 (Dohnalová), č. 209-210 (Fišarová), č. 217 (Hedvičáková), 
č. 237 (Vanclová), č. 252 (Drmla), č. 261 (Klikar), č. 265 (Sogelová), č. 281 (Zajíčková), č. 286 
(Maturová), č. 296 (Halamová), č. 310 (Maťátko), č. 317-318 (Kousal), č. 330 (Medková), č. 351-
352 (Hladík), č. 374 (Nesvadba) 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 pěti hlasy. 

 
 
Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 11.10.2016 
 
č. 100/RO/2016: Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce u návrhu p. Brádlera neschválit 

doporučené stanovisko pořizovatele. Od navrhovatelů výši příspěvku za změnu 
Územního plánu Benešov u Semil stanovit až dle počtu změn, které budou 
zapracovány do Územního plánu Benešov u Semil a výše skutečných nákladů na 
pořízení změny Územního plánu Benešov u Semil. Termín pro shromažďování 
návrhů na další změnu Územního plánu Benešov u Semil do 30.9.2017. 

č. 101/RO/2016: Rada obce schvaluje do příštího jednání rady shromáždit požadavky spolků 
působících na území obce Benešov u Semil o případy, při nichž bude doba nočního 
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. 

č. 102/RO/2016: Rada obce bere na vědomí předloženou žádosti o přidělení obecního bytu a 
postupuje je bytové komisi k projednání. 

č. 103/RO/2016: Rada obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za 
období od 1.1.2016 do 31.8.2016. 

č. 104/RO/2016: Rada obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří za období od 1.1.2016 do 
31.8.2016 

č. 105/RO/2016: Rada obce schvaluje  Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje na odbobí od roku 2017 do roku 2019 č. OLP/3957/2016 dle 
návrhu. 

č. 106/RO/2016: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 27, č. 31-32, č. 44-45, 
č. 46, č. 57, č. 80, č. 82, č. 90-91, č. 122, č. 149, č. 153, č. 161-162, č. 174, č. 201, 
č. 209-210, č. 217, č. 237, č. 252, č. 261, č. 265, č. 281, č. 286, č. 296, č. 310, č. 
317-318, č. 330, č. 351-352, č. 374 dle návrhu. 

 
 
Zapsal dne 18.10.2016  Radek Nesvadba 
 
 
 
 
         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 
               starosta                                                                                          místostarosta 
 


