Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 1. 6. 2010
Přítomni za Radu obce: Dalibor Lampa, Jan Hubař, Ing. Jiří Lukeš st.,
Mgr. Anna Morávková,
Za FV:
ing. Bachtíková Jitka, ing. Lukeš Jiří ml.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrh na další postup pořizování ÚPSÚ Benešov u Semil ( materiály na Radě)
Prodej majetku - p.p.č. 586/2 - Podskalí „skála“ ( materiály na Radě)
Výběrko na dodavatele na plyn
Bytový pořadník č.32
Informace o průběhu jednání s Katrem
Soutěž vesnice roku

Ad.1.: Návrh na další postup pořizování ÚPSÚ Benešov u Semil.
Rada projednala Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Benešov u
Semil, bere jej na vědomí a postupuje zastupitelstvu k projednání.
Rada bere na vědomí
Ad.2.: Prodej majetku - p.p.č. 586/2 - Podskalí „skála“.
Rada vzala na vědomí, že byl zveřejněn Záměr prodeje obecního majetku, nemovitosti p.p.č.
586/2 o výměře 1700 m2 v K.ú. Benešov u Semil. Rovněž bere na vědomí, že existuje pouze
jediná nabídka ke koupi. Po zpracování znaleckého posudku bude postoupeno zastupitelstvu
k projednání a schválení prodeje.
Rada bere na vědomí
Ad.3.: Výběrko na dodavatele na plyn.
Rada projednala Itinerář postupu pro výběr nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu formou
e-aukce ze dne 14.5.2010.
Rada obce po projednání souhlasí s uvedeným postupem směřujícím k výběru
nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu formou e-aukce pro město Semily a další
zadavatele.
Ad.4: Bytový pořadník č.32.
Rada projednala Bytový pořadník č.32 navržený bytovou komisí k jednání zastupitelstva obce
dne 24.6.2010. Rada ukládá Bytové komisi provést opravu tabulky.
Rada bere na vědomí
Ad.5: Informace o průběhu jednání s Katrem.
Starosta informoval radu o jednání s firmou Katro servis a následně s daňovým poradcem o
pronájmu TKR. Jednání směřuje ke zpracování pracovního návrhu smlouvy.
Rada bere na vědomí
Ad.6.: Soutěž vesnice roku.
Starosta informoval radu o návštěvě hodnotící komise k soutěži Vesnice roku, která proběhne
dne 7.6.2010.
Rada bere na vědomí

Zapsal: ing. Jiří Lukeš dne 8.6.2010

Lampa Dalibor
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

