
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 8.11.2016 

 

Přítomni:  

Lampa Dalibor, Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek 

Omluveni: 

 Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří ml. 

Hosté: 

 Ing. Lukeš Jiří st. 

Program: 

1. Stížnost občana – Muchov 

2. Žádost o odprodej pozemku 

3. Konečné odsouhlasení OZV 

4. Čerpání z rezervního fondu 

5. Smlouvy na hrobové místo 

6. Výsledky kontroly – Úřad práce 

7. Program zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Stížnost občana – Muchov 

Rada obce projednala stížnost paní Kaiserové na nesvítící tři lampy veřejného osvětlení na 

Muchově a zvýšený okraj nového živičného povrchu komunikace. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 2. Žádost o odprodej pozemku 

Rada obce projednala žádost pana Řeháka o odprodej pozemku p.č. 408/2, který je v majetku obce 

Benešov u Semil.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Konečné odsouhlasení OZV 

Rada obce se seznámila s konečným zněním Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu 

po zapracování požadavků od spolků. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Čerpání z rezervního fondu 

Rada obce projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Benešov u Semil o povolení čerpat částku 90 000,- 

Kč z rezervního fondu na úhradu nákladů spojených s pracemi, které v letošním roce nezahrnuli do 

rozpočtu. 

Rada obce schvaluje třemi  hlasy. 

 

Ad. 5. Smlouvy na hrobové místo 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 52-53 (Hudcová), č.63-64 

(Fleischmannová), č.121 (Šimůnková), č.124 (Maturová), č.175 (Kousal), č.245 (Hlubůčková), 

č.303-304 (Bachtíková) 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 třemi hlasy. 

 

Ad. 6. Výsledky kontroly – Úřad práce 

Starosta obce seznámil radu obce s protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol, které byly 

zaměřeny na dodržování podmínek dohod č. SMA-VN-18/2015, SMA-VN-37/2014, LSM-V-

10/2013 a LSM-V-9-2013. Provedené kontroly bez závad. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 7. Program zastupitelstva 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 24.11.2016. 

1. Žádost o uvolnění z funkce zastupitele a slib nového člena 

2. OZV č. 1/2016 o nočním klidu 

3. Žádost o souhlasné stanovisko – p. Pospíšil 

4. Bytový pořadník 

5. Odprodej pozemku Muchov 

6. Žádost o snížení rychlosti v obci – pan Kučera 

7. Smlouva o spolupráci – dopravní obslužnost 

8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

9. Zápis s dílčího přezkoumání hospodaření MR 

10. Inventury 2016 

11. Územní plán – vyjádření ke stanovisku pořizovatele¨ 

12. Rozpočtové opatření  

Rada obce schvaluje třemi hlasy. 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 8.11.2016 

 

č. 112/RO/2016: Rada obce bere na vědomí stížnost paní Kaiserové a pověřuje starostu objednat u 

pana Bělky opravu nesvítících lamp veřejného osvětlení a dále pověřuje starostu a 

místostarostu provést místní šetření a zajištění opravy. 

č. 113/RO/2016: Rada obce bere na vědomí žádost pana Řeháka o odprodej podílu pozemku p.č. 

408/2 a postupuje ji Zastupitelstvu obce k projednání s doporučením neprodávat a 

zachovat současný stav do vyřešení svodů povrchové vody v dané lokalitě. 

č. 114/RO/2016: Rada obce bere na vědomí znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním 

klidu a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 115/RO/2016: Rada obce schvaluje ZŠ a MŠ Benešov u Semil čerpat částku 90 000,- Kč 

z rezervního fondu na úhradu nákladů spojených s pracemi, které v letošním roce 

nezahrnuli do rozpočtu. 

č. 116/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. 117/RO/2016: Rada obce bere na vědomí výsledek veřejnosprávních kontrol, které byly 

zaměřeny na dodržování podmínek dohod č. SMA-VN-18/2015, SMA-VN-

37/2014, LSM-V-10/2013 a LSM-V-9-2013. 



č. 118/RO/2016: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 24.11.2016. 

 

 

Zapsal dne 9.11.2016  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


