
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 4.4.2017 

 

Přítomni:  

Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk (od bodu 4), Nesvadba 

Radek 

  

 

Program: 

1. Seznámení s Návrhem zadání změny č. 1 ÚPSÚ Benešov u Semil 

2. Návrh smlouvy na věcné břemeno 

3. Umístění optokabelu na stožáry VO 

4. Odkaz na www stránkách na meteostanici 

5. Hrobová místa 

6. Program jednání ZO 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad.1. Seznámení s Návrhem zadání změny č. 1 ÚPSÚ Benešov u Semil 

Rada obce se seznámila s Návrhem zadání změny č. 1 územního plánu Benešov u Semil 

zpracovaný obvodním stavebním úřadem jako příslušným úřadem územního plánování Městského 

úřadu Semily. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 2. Návrh smlouvy na věcné břemeno 

Rada obce projednala  návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 

mezi manžely Vlachovými, obcí Benešov u Semil a Tělocvičnou jednotou Sokol Benešov u Semil. 

Smlouva se týká mj. pozemku p.č.2493/1, který je v majetku obce Benešov u Semil. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Umístění optokabelu na stožáry VO 

Rada obce projednala žádost firmy NETAI, s.r.o. o umístění optického vedení po sloupech 

veřejného osvětlení od stožáru kabelové televize k budově Obecního úřadu. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 4. Odkaz na www stránkách na meteostanici 

Rada obce projednala možnost umístění odkazu na archiv dat z meteostanice na webové stránky 

obce Benešov u Semil.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Hrobová místa 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 73-74 (Mádle), č. 85 

(Kovářová), č. 159-160 (Judasová) a č. 305-306 (Hubař), 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. 6. Program jednání ZO 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 20.4.2017. 

1. Záměr prodeje části pozemku p.č. 143/5 

2. Záměr prodeje pozemku p.č. 404/1 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

4. Smlouva o spolupráci – Digitální povodňový plán 

5. Bytový pořadník 

6. VPS s Centrem pro zdravotně postižené 

7. VPS Sokol 

8. VPS Myslivci 

9. VPS SDH 

10. VPS KČT 

11. VPS TJ 

12. Smlouva o uzavření věcného břemene 

 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 4.4.2017 

 

č. 32/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Benešov u 

Semil. 

č. 33/RO/2017: Rada obce bere na vědomí návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě mezi manžely Vlachovými, obcí Benešov u Semil a 

Tělocvičnou jednotou Sokol Benešov u Semil a postupuje ji k projednání 

Zastupitelstvu obce. 

č. 34/RO/2017: Rada obce  schvaluje umístění optického vedení, firmy NETAIR, s.r.o., po 

sloupech veřejného osvětlení od stožáru kabelové televize k budově Obecního 

úřadu. 

č. 35/RO/2017: Rada obce projednala možnost umístění odkazu na archiv dat z meteostanice na 

webové stránky obce Benešov u Semil a pověřuje Ing. Lukeše umístěním tohoto 

odkazu. 

č. 36/RO/2017: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 73-74, 85, 159-160,  

305-306, dle návrhu. 

č. 37/RO/2017: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 20.4.2017. 

 

 

 

 

Zapsal dne 10.4.2017  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


