
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 24.1.2017 

 

Přítomni:  

Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek 

 Finanční výbor – Dolenský Vladimír, Hubař Jan 

Omluveni: 

 Ing. Lukeš Jiří ml. 

Finanční výbor - Ing. Bís Ladislav, Ing. Lukeš Jiří st. 

Hosté:  

 Vladimír Plecháč 

 

Program: 

1. Stížnost občanů - paní Mádlová 

2. Smlouvy, hrobové místo 

3. Tibet 

4. Plán kulturních akcí 2017 

5. Pozemkové úpravy 

6. Příjmová část rozpočtu 2017 

7. Diskuse 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Stížnost občanů - paní Mádlová 

Rada obce projednala stížnost paní Mádlové na chování spoluobčanů. Rada obce pověřuje starostu 

odpovědí paní Mádlové, aby se v případě pokračování problémů s chováním spoluobčanů obrátila 

na Městskou policii Semily. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 2. Smlouvy, hrobové místo 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 290-291 (Čermáková), č. 171 

(Polívková) 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. 3. Tibet 

Rada obce projednala Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka  pro Tibet“ 

od spolku Lungta.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Plán kulturních akcí 2017 

Rada obce projednala plán kulturních akcí v obci na rok 2017. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Pozemkové úpravy 



Rada obce projednala Dohodu o ustanovení komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků při 

komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Benešov u Semil. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Příjmová část rozpočtu 2017 

Rada obce projednala společně s Finančním výborem příjmovou část rozpočtu obce Benešov u 

Semil na rok 2017 a to dle skutečných příjmů v roce 2016 a predikce daňových příjmů obce v roce 

2017 dle materiálu firmy Cityfinance. Dále starosta seznámil přítomné se stavem finančních aktiv 

k 1.1.2017. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 7. Diskuse 

Rada obce projednala průběh a kvalitu zimní údržby komunikací v obci a dle toho možnosti 

náhrady stávajícího vozidla Avia s ohledem na potřeby obce.  

 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 24.1.2017 

 

č. 7/RO/2017: Rada obce bere na vědomí stížnost paní Mádlové a pověřuje starostu obce 

odpovědí. 

č. 8/RO/2017: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 171, č. 290-291 dle 

návrhu. 

č. 9/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani 

„Vlajka  pro Tibet“ od spolku Lungta a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu 

obce. 

č. 10/RO/2017: Rada obce bere na vědomí plán kulturních akcí v obci na rok 2017. 

č. 11/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Dohodu o ustanovení komise pro zjišťování průběhu 

hranic pozemků při komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území 

Benešov u Semil. 

č. 12/RO/2017: Rada obce bere na vědomí příjmovou část rozpočtu obce Benešov u Semil na rok 

2017 a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

 

 

Zapsal dne 31.1.2017  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


