
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 29.5.2017 

 

Přítomni:  

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

 

Program: 

1. Prohlášení funkcionářů 

2. Školské obvody 

3. Hřbitovní smlouvy 

4. Příprava dovolení zastupitele + předsedy FV 

5. Žádost o podporu – linka bezpečí 

6. Vyhodnocení nabídek 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad.1. Prohlášení funkcionářů 

Starosta obce informoval radu obce o dodání prohlášení funkcionářů a o změnách tohoto 

prohlášení od 1.9.2017. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 2. Školské obvody 

Rada obce projednala žádost obce Benešov u Semil o zřízení společného školského obvodu 

s městem Semily. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Hřbitovní smlouvy 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 236 (Menšík), 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. 4. Příprava dovolení zastupitele + předsedy FV 

Rada obce projednala možnosti pokračování  Finančního výboru po úmrtí jeho předsedy Ing. 

Lukeše st. a náhradníka do Zastupitelstva obce. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Žádost o podporu – linka bezpečí 

Rada obce projednala žádost Linkdy bezpečí z.s. o podporu ve výši 5000,- Kč.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Vyhodnocení nabídek 

Rada obce provedla otevření a vyhodnocení nabídek na opravu obecních komunikací v roce 2017. 

Protokol o otevření obálek a vyhodnocení nabídek je přílohou tohoto zápisu.  

 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 



 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 29.5.2017 

 

č. 53/RO/2017: Rada obce bere na vědomí změny v prohlášení funkcionářů od 1.9.2017. 

č. 54/RO/2017: Rada obce bere na vědomí žádost obce Benešov u Semil o zřízení společného 

školského obvodu s městem Semily. 

č. 55/RO/2017: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 236 dle návrhu. 

č. 56/RO/2017: Rada obce bere na vědomí možnosti pokračování  Finančního výboru po úmrtí 

jeho předsedy Ing. Lukeše st. a náhradníka do Zastupitelstva obce. 

č. 57/RO/2017: Rada obce bere na vědomí žádost Linky bezpečí z.s. a postupuje ji k projednání 

Zastupitelstvu obce 

č. 58/RO/2017: Rada obce bere na vědomí vyhodnocení nabídek na opravu komunikací v roce 

2017. 

 

Zapsal dne 5.5.2017  Radek Nesvadba 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Příloha: Protokol o otvírání a vyhodnocení nabídek na opravu komunikací 2017. 


