
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 21.3.2017 

 

Přítomni:  

Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Nesvadba Radek 

  

Omluveni: 

 Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk 

Hosté:  

 Vladimír Plecháč, Ladislav Matura, Luboš Prantner 

 

Program: 

1. Žádost o přidělení bytu 

2. Smlouva o spolupráci v rámci projektu – Digitální povodňový plán – Háje nad Jizerou, 

Benešov u Semil a Semily 

3. Záměr prodeje části nemovitosti p.p.č. 143/5 

4. Záměr prodeje nemovitosti p.p.č. 404/1 

5. Smlouvy na hrobová místa 

6. Informace centrum pro zdraví – žádost o neinvestiční dotaci 

7. Informace – poptávkové řízení na komunikace 

8. Dopravní automobil 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad.1. Žádost o přidělení bytu 

Rada obce projednala doručenou žádost o obecní byt. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 2. Smlouva o spolupráci v rámci projektu – Digitální povodňový plán – Háje nad 

Jizerou, Benešov u Semil a Semily 

Rada obce projednala  Smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Digitální povodňový plán pro 

město Semily, ORP Semily a obce Háje nad Jizerou, Benešov u Semil. Vybudování lokálního 

výstražného systému pro město Semily“. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Záměr prodeje části nemovitosti p.p.č. 143/5 

Rada obce projednala Záměr prodeje části minimálně 57 m2  z pozemku p.č. 143/5 , který je 

v majetku obce Benešov u Semil. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Záměr prodeje nemovitosti p.p.č. 404/1 

Rada obce projednala Záměr prodeje pozemku p.č. 404/1, který je v majetku obce Benešov u 

Semil  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Smlouvy na hrobová místa 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 61-62 (Hájková), 75-76 

(Menšík), č. 113 a 126 (Ženatá), 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. Informace centrum pro zdraví – žádost o neinvestiční dotaci 

Rada obce projednala Žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Obce Benešov u Semil na 

rok 2017 od Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s na poskytování osobní 

asistence občanům s těžkým zdravotním postížením a seniorům v obci Benešov u Semil. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 7. Informace – poptávkové řízení na komunikace 

Starosta obce informoval radu obce o zahájení poptávkového řízení na opravu komunikací v obci 

v roce 2017. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 8. Dopravní automobil 

Rada obce společně s hosty projednala nákup dopravního automobilu. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 21.3.2017 

 

č. 24/RO/2017: Rada obce bere na vědomí předloženou žádost o přidělení obecního bytu a 

postupuje jí bytové komisi k projednání. 

č. 25/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Smlouvu o spolupráci v rámci projektu „Digitální 

povodňový plán pro město Semily, ORP Semily a obce Háje nad Jizerou, Benešov 

u Semil. Vybudování lokálního výstražného systému pro město Semily“ a postupuje 

ji ke schválení Zastupitelstvu obce. 

č. 26/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Záměr prodeje části minimálně 57 m2  z pozemku p.č. 

143/5 , který je v majetku obce Benešov u Semil a postupuje jej ke schválení 

Zastupitelstvu obce. 

č. 27/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Záměr prodeje pozemku p.č. 404/1 , který je v majetku 

obce Benešov u Semil a postupuje jej ke schválení Zastupitelstvu obce. 

č. 28/RO/2017: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 61-62, 75-76, č. 113 a 

126, dle návrhu. 

č. 29/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Obce 

Benešov u Semil na rok 2017 od Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje 

o.p.s na poskytování osobní asistence občanům s těžkým zdravotním postížením a 

seniorům v obci Benešov u Semil a postupuje ji ke schválení Zastupitelstvu obce. 

č. 30/RO/2017: Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o zahájení poptávkového řízení 

na opravu komunikací v obci v roce 2017. 

č. 31/RO/2017: Rada obce pověřuje Luboše Prantnera zjištěním podmínek prodeje vozidel Lada 

Niva v ČR – Auto Junek Studenec. 

 

 

 

Zapsal dne 28.3.2017  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


