
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 7.3.2017 

 

Přítomni:  

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

  

Hosté:  

 Vladimír Plecháč 

 

Program: 

1. Veřejná služba 

2. Plán rozvoje sportu 

3. Informace o vypnutí programů ČR vs. Slovensko 

4. Smlouvy, hrobové místo 

5. Žádosti o odkup pozemků 

6. Kontejnery – tříděný odpad 

7. Užitkové vozidlo 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad.1. Veřejná služba 

Rada obce projednala Informace pro organizace, které mají zájem stát se organizátory veřejné 

služby zaslané Úřadem práce, neboť od 1.2.2017 došlo ke změně zákona č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 2. Plán rozvoje sportu 

Rada obce projednala novelu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a z ní vyplívající povinnost 

obce do 30.6.2018 zpracovat v samostatné působnosti plán rozvoje sportu v obci a zajišťovat 

následně jeho provádění. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Informace o vypnutí programů ČR vs. Slovensko 

Starosta obce informoval radu obce o sdělení firmy Katro spol. s r.o., že nejpozději 1.3.2017 ráno  

došlo u kabelových a satelitních operátorů v Česku k vypnutí programů skupiny Markíza (TV 

Markíza, TV Doma, TV Dajto). S uvedeným stavem nelze nic dělat ani nahradit stávající příjem 

jiným poskytovatelem. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Smlouvy, hrobové místo 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 6-7 (Svěcená), 100-101 

(Ouhrabka), č. 134 (Klápšťová), č. 176 (Blažek), č. 271 (Špiroch) 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. Žádosti o odkup pozemků 

Rada obce projednala žádosti: 

I. manželů Makovičkových a manželů Halamových o odprodej pozemku p.č. 404/1, který 

je v majetku obce Benešov u Semil, 

II. p. Zuzánka a sl. Řezničkové o odprodej části 100 m2 , min. 57 m2  z pozemku p.č. 143/5 

, který je v majetku obce Benešov u Semil 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Kontejnery – tříděný odpad 

Rada obce projednala žádost manželů Svatošových o přemístění kontejnerů na tříděný odpad 

z jejich pozemku. Starosta uvedl, že část kontejnerů již přemístěna na pozemek obce a zbylé budou 

přemístěny po jejich vyprázdnění. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 7. Užitkové vozidlo 

Z důvodů omluvy konzultantů se bod přesouvá na další jednání rady obce. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 7.3.2017 

 

č. 17/RO/2017: Rada obce schvaluje, aby se obec stala organizátorem veřejné služby osobám 

v hmotné nouzi. 

č. 18/RO/2017: Rada obce bere na vědomí novelu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a z ní 

vyplívající povinnost obce do 30.6.2018 zpracovat v samostatné působnosti plán 

rozvoje sportu v obci a zajišťovat následně jeho provádění a postupuje k projednání 

do Zastupitelstva obce. 

č. 19/RO/2017: Rada obce bere na vědomí sdělení firmy Katro spol. s r.o., že nejpozději 1.3.2017 

ráno  došlo u kabelových a satelitních operátorů v Česku k vypnutí programů 

skupiny Markíza (TV Markíza, TV Doma, TV Dajto).  

č. 20/RO/2017: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 6-7, č. 100-101, č. 134, 

č. 176, č.271 dle návrhu. 

č. 21/RO/2017: Rada obce bere na vědomí žádosti: 

I. manželů Makovičkových a manželů Halamových o odprodej pozemku p.č. 404/1, 

II. p. Zuzánka a sl. Řezničkové  o odprodej části pozemku p.č. 143/5 – 100 m2, 

které jsou v majetku obce Benešov u Semil, a pověřuje starostu obce na příští 

jednání rady obce vyhotovit záměry prodeje obecního majetku. 

č. 22/RO/2017: Rada obce bere na vědomí žádost manželů Svatošových a stav vyřízení jejich 

žádosti. 

č. 23/RO/2017: Rada obce bere na vědomí přesunutí bodu „Užitkové vozidlo“ na příští jednání 

rady. 

 

 

 

Zapsal dne 10.3.2017  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


