
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 25.10.2016 
 
Přítomni:  

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

1. Termíny akcí do OZV – noční klid 
2. Seznámení s protokolem o Veřejnoprávní kontrole v ZŠ 
3. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 
4. Nájemní smlouvy na hrobová místa 
5. VHS Turnov 

 
Projednání jednotlivých bodů: 
 
Ad. 1. Termíny akcí do OZV – noční klid 

Rada obce projednala plánované akce spolků, při nichž by měla být doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší nebo žádnou. 

Rada obce bere na vědomí. 
 
 
Ad. 2. Seznámení s protokolem o Veřejnoprávní kontrole v ZŠ 

Starosta obce seznámil Radu obce s Protokolem o výsledku veřejnoprávní kontroly v Základní 
škole a Mateřské škole Benešov u Semil za období: přelom roku 2015/2016, rok 2016.  

Rada obce bere na vědomí. 

 
Ad. 3. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 

Starosta obce seznámil Radu obce se Zápisem o výsledku kontroly nahrazující interní audit Obce 
Benešov u Semil za období: přelom roku 2015/2016, leden – září 2016. 

Rada obce bere na vědomí. 
 
Ad. 4. Nájemní smlouvy na hrobová místa 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 8 (Polívka), č.58 (Rypl), č.68-69 
(Koubová), č.84 (Janouš), č.87 (Kodeřič), č.106-107 (Jebavý), č.110-111 (Kousal), č.119-120 
(Fišarová), č.130-131 (Klapková), č.140-141 (Bičáková), č.193 (Rysová), č.199 (Hádek), č.203 
(Bachtík), č.212-213 (Pokorný), č.218 (Nečásek), č.244 (Bárta), č.279 (Součková), č.297-298 
(Švestková), č.309 (Tůma), č.313-314 (Kavka), č.320 (Hrubcová), č.328-329 (Šmíd), č.337 
(Šolínová), č.345-346 (Havlová) 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. 
 
Ad. 5. VHS Turnov 

Starosta obce informoval Radu obce o aktuálním dění ve VHS Turnov.  

Rada obce bere na vědomí. 
 



Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 25.10.2016 
 
č. 107/RO/2016: Rada obce bere na vědomí plánované akce spolků, při nichž by měla být doba 

nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou a pověřuje starostu a 
místostarostu zapracováním do připravované obecně závazné vyhlášky obce o 
nočním klidu. 

č. 108/RO/2016: Rada obce bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly 
v Základní škole a Mateřské škole Benešov u Semil za období: přelom roku 
2015/2016, rok 2016. 

č. 109/RO/2016: Radu obce bere na vědomí Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 
Obce Benešov u Semil za období: přelom roku 2015/2016, leden – září 2016. 

č. 110/RO/2016: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 8, č.58, č.68-69, č.84, 
č.87, č.106-107, č.110-111, č.119-120, č.130-131, č.140-141, č.193, č.199, č.203, 
č.212-213, č.218, č.244, č.279, č.297-298, č.309, č.313-314, č.320, č.328-329, 
č.337, č.345-346 dle návrhu. 

č. 111/RO/2016: Rada obce bere na vědomí informace starosty obce o aktuálním dění ve VHS 
Turnov. 

 
 
Zapsal dne 25.10.2016  Radek Nesvadba 
 
 
 
 
         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 
               starosta                                                                                          místostarosta 
 


