
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 16.5.2017 

 

Přítomni:  

Lampa Dalibor, Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek 

Omluveni: 

 Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří ml.  

 

Program: 

1. Změna způsobu obsluhy pošty 

2. KPÚ Benešov u Semil 

3. Zpráva o kontrole hospodaření MR 

4. Zpráva o kontrole hospodaření Obce 

5. Zákon o podpoře sportu 

6. Informace o schůzce – doprava u Terezy a Hoření byty 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad.1. Změna způsobu obsluhy pošty 

Rada obce projednala informaci o záměrech České pošty, s.p., které se týkají budoucnosti 

pobočkové sítě v naši republice. Pro tento rok byla vybrána provozovna pošty v Benešově u Semil 

jako vhodná pro změnu formy poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner. Dále starosta 

informoval radu obce o schůzce se zástupci České pošty, s.p. ohledně možnosti spolupráce 

s místními podnikateli. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 2. KPÚ Benešov u Semil 

Rada obce projednala pozvánku ke zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci Komplexní 

pozemkové úpravy v katastrálním území Benešov u Semil zaslanou pobočkou Semily, Krajského 

pozemkového úřadu pro Liberecký kraj. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Zpráva o kontrole hospodaření MR 

Rada obce projednala zprávu Krajského úřadu Libereckého kraje o kontrole hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří za rok 2016. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Zpráva o kontrole hospodaření Obce 

Rada obce projednala zprávu Krajského úřadu Libereckého kraje o kontrole hospodaření obce 

Benešov u Semil za rok 2016.   

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Zákon o podpoře sportu 

Starosta obce připomněl radě obce platnost novely zákona č.  115/2001 Sb., o podpoře sportu. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 



 

Ad. 6. Informace o schůzce – doprava u Terezy a Hoření byty 

Místostarosta obce informoval radu obce o výsledku schůzky s p. Veselým o možném řešení 

dopravy u Terezy a Hořeních bytů.  

 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 16.5.2017 

 

č. 47/RO/2017: Rada obce bere na vědomí informaci o záměrech České pošty, s.p. 

č. 48/RO/2017: Rada obce bere na vědomí pozvánku ke zjišťování průběhu hranic pozemků 

v rámci Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Benešov u Semil. 

č. 49/RO/2017: Rada obce bere na vědomí zprávu Krajského úřadu Libereckého kraje o kontrole 

hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří za rok 2016 a 

postupuje ji ke schválení Zastupitelstvu obce. 

č. 50/RO/2017: Rada obce bere na vědomí zprávu Krajského úřadu Libereckého kraje o kontrole 

hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2016 a postupuje ji ke schválení 

Zastupitelstvu obce. 

č. 51/RO/2017: Rada obce bere na vědomí platnost novely zákona č.  115/2001 Sb., o podpoře 

sportu 

č. 52/RO/2017: Rada obce bere na vědomí výsledek schůzky s p. Veselým o možném řešení 

dopravy u Terezy a Hořeních bytů. 

 

Zapsal dne 23.5.2017  Radek Nesvadba 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


