
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 2.5.2017 

 

Přítomni:  

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

Omluveni: 

 Menšík Zdeněk  

 

Program: 

1. Situace u Terezy 

2. Podnět pana Strmisky 

3. Hrobová smlouva 

4. Dopis SUDOP Praha 

5. Smlouva o právu provést stavbu 

6. Vyjádření vlastníka k připravované stavbě 

7. Zrušení směrnice č. 2/2014 – Postup při veřejných zakázkách 

8. Obecní byty – stížnosti občanů z čp. 188 – 189 

9. Zásady pro přidělování bytů 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad.1. Situace u Terezy 

Rada obce projednala žádost p. Nového o řešení situace před domovem Tereza, tj. stání vozidel 

podél plotu domu čp. 180. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 2. Podnět pana Strmisky 

Rada obce projednala podnět p. Strmisky k řešení svodu dešťové vody u domu čp. 235. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Hrobová smlouva 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 127 (Máj), 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. 4. Dopis SUDOP Praha 

Rada obce projednala dopis firmy SUDOP Praha a.s. ohledně stavby „Silnice II/292 Benešov u 

Semil – křižovatka s I/14“.   

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Smlouva o právu provést stavbu 

Rada obce projednala Smlouvu o právu provést stavbu „Silnice II/292 Benešov u Semil – 

křižovatka s I/14“, kdy dojde k dočasnému nebo trvalému záboru části pozemků p.č. 2477/1, 

2573/2, 2573/1, 2523/2, které jsou v majetku obce Benešov u Semil. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 6. Vyjádření vlastníka k připravované stavbě 



Rada obce projednala Vyjádření vlastníka pozemku k připravované stavbě „Silnice II/292 Benešov 

u Semil – křižovatka s I/14“, kdy pozemky dotčené trvalým záborem jsou p.p.č. 2477/1 

s předpokládaným záborem cca 97 m2 a p.p.č.2573/1 s předpokládaným záborem cca 1m2.  

 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 7. Zrušení směrnice č. 2/2014 – Postup při veřejných zakázkách 

Rada obce projednala doporučení auditorky na zrušení směrnice č. 2/2014 . 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 8. Obecní byty – stížnosti občanů z čp. 188 – 189 

Rada obce projednala stížnost občanů z domů č. 188 a 189 na stání vozidel před domem a 

nepořádek ve společných prostorách. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 9. Zásady pro přidělování bytů 

Rada obce projednala Zásady pro přidělování obecních nájemních bytů po novelizaci zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 2.5.2017 

 

č. 38/RO/2017: Rada obce bere na vědomí žádost p. Nového a pověřuje starostu a místostarostu 

provést na místě šetření a návrh řešení ve spolupráci se zástupcem firmy Radek 

Veselý - Doznak. 

č. 39/RO/2017: Rada obce bere na vědomí podnět p. Strmisky a pověřuje starostu předat tento 

podnět Ing. Švábovi k dalšímu využití. 

č. 40/RO/2017: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 127 dle návrhu. 

č. 41/RO/2017: Rada obce bere na vědomí informaci firmy SUDOP Praha a.s. ohledně stavby 

„Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14“. 

č. 42/RO/2017: Rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Silnice II/292 Benešov u 

Semil – křižovatka s I/14“ dle návrhu. 

č. 43/RO/2017: Rada obce pověřuje starostu podpisem souhlasného stanoviska ve Vyjádření 

vlastníka pozemku k připravované stavbě „Silnice II/292 Benešov u Semil – 

křižovatka s I/14“. 

č. 44/RO/2017: Rada obce schvaluje zrušení Vnitřní směrnice č. 2/2014 a při veřejných zakázkách 

postupovat pouze dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

č. 45/RO/2017: Rada obce bere na vědomí stížnost občanů z domů čp. 188 a 189 a pověřuje 

starostu a místostarostu provést na místě šetření a návrh řešení ve spolupráci se 

zástupcem firmy Radek Veselý - Doznak. 

č. 46/RO/2017: Rada obce bere na vědomí Zásady pro přidělování obecních nájemních bytů po 

novelizaci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a postupuje Zastupitelstvu 

obce k projednání. 

 

Zapsal dne 4.5.2017  Radek Nesvadba 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


