
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 10.1.2017 

 

Přítomni:  

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

 

Program: 

1. Příprava rozpočtu na rok 2017 – návrhy členů rady 

2. Cena vody 

3. Rozpočty projektanta na opravy komunikací 

4. Informace o nákupu konvektomatu 

5. Posouzení zákonnosti vyhlášky 

6. Nájemní smlouvy na hrobová místa 

7. Různé 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Příprava rozpočtu na rok 2017 – návrhy členů rady 

Starosta obce připomněl, že do konce ledna 2017 je nutné, aby spolky doložily vyúčtování za rok 

2016 a podali si novou žádost o příspěvky na rok 2017. Rada obce projednala návrh starosty na 

zakoupení nové kamery, dataprojektoru a nových židlí do zasedací místnosti. Starosta obce během 

jednání informoval o návrhu zakoupení nové kamery p. Ladislava Kroupu a pověřil jej 

předložením návrhu vhodných kamer. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 2. Cena vody 

Rada obce se seznámila s Tiskovou zprávou VHS Turnov ze dne 29.12.2016 o stanovení ceny 

vodného a stočného pro rok 2017 na území měst a obcí sdružených ve Vodohospodářském 

sdružení Turnov. Cena vodného na rok 2017 bude za m3 ve výši 54 Kč s DPH.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Rozpočty projektanta na opravy komunikací 

Rada obce projednala rozpočty projektanta na opravy komunikací v roce 2017.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Informace o nákupu konvektomatu 

Starosta obce seznámil Radu obce s veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby a dodávky 

Základní a Mateřské školy Benešov u Semil a to na nákup konvektomatu. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Posouzení zákonnosti vyhlášky 

Rada obce se seznámila s právním rozborem Ministerstva vnitra ČR Obecně závazné vyhlášky č. 

1/2016, o nočním klidu. Při posouzení nebyl shledán rozpor OZV se zákonem. 

Rada obce bere na vědomí. 

 



Ad. 6. Nájemní smlouvy na hrobová místa 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 59-60 (Matěcha), č.99 (Mihok), 

č.102-103 (Rudolfová), č. 114-115 (Kobrlová), č. 307 (Hajna), č. 359-360 (Vlčková) 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. 7. Různé 

Rada obce projednala možnosti tisku novin v barevném provedení, možnou úpravu zpomalovacích 

prahů v Podolí.  

 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 10.1.2017 

 

č. 1/RO/2017: Rada obce bere na vědomí návrhy na zakoupení kamery, dataprojektoru a židlí, 

které budou zahrnuty do výdajové části rozpočtu na rok 2017. 

č. 2/RO/2017: Rada obce bere na vědomí  Tiskovou zprávou VHS Turnov ze dne 29.12.2016 o 

stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017 na území měst a obcí 

sdružených ve Vodohospodářském sdružení Turnov 

č. 3/RO/2017: Rada obce bere na vědomí rozpočty projektanta na opravy komunikací v roce 2017 

č. 4/RO/2017: Rada obce bere na vědomí nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ a MŠ Benešov u 

Semil. 

č. 5/RO/2017: Rada obce bere na vědomí právní rozbor Ministerstva vnitra ČR Obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2016, o nočním klidu. 

č. 6/RO/2017: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 59-60, č.99, č.102-103, 

č.114-115, č. 307, č. 359-360 dle návrhu. 

 

 

 

Zapsal dne 16.1.2017  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


