
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 17. 5. 2007 
 
Přítomni:    Lampa Dalibor, ing.Lukeš Jiří st., ing. Hylmar Jan, Hubař Jan, Mgr.Morávková Anna, 
Přizváni: ing. Matouš – zástupce pojišťovny Kooperativa  
 Pořad programu:  1. Jednání se zástupcem Kooperativy – pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění na  odpovědnost za škodu způsobenou provozovatelem. 
2. Dotace z Fondu požární ochrany, dotace SDH. 3. Dotace na opravu veřejného osvětlení - Podskalí. 
4. Žádost o vydání souhlasu s rekonstrukcí objektu – Muchov. 5. Smlouva s městem Semily – umístění do Domova důchodců.. 
6. Dodatek č.2 ke smlouvě s SFŽP. 7. Bytový fond, přidělování bytů a bytový pořadník. 
8. Smlouva s Tomovy parky. 9. Dopisy občanů – žádosti, připomínky. Program  projednán a schválen všemi hlasy.   
Ad.1. Jednání se zástupcem Kooperativy – pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění na  odpovědnost za škodu způsobenou provozovatelem. Pojišťovna zpracuje variantní  nabídku výše pojistného k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a to 
dle výše vzniklé škody. Rovněž připraví návrh aktualizace pojistné smlouvy na majetek a odpovědnost ze sportovního stadionu, včetně dětského hřiště. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.2. Dotace z Fondu požární ochrany, dotace SDH.  Z FPO obdrželi benešovští hasiči  dotaci na nákup dýchací techniky, a to ve výši 90 tis.Kč a 
nákup dopravního vozidla, ve výši 150 tis.Kč. Dále SDH obdržel dotace z grantů na práci s mládeží a na uspořádání Poháru. 
Rada bere na vědomí. 
 Ad.3. Dotace na opravu veřejného osvětlení - Podskalí.  Nabídka od fy SIGNALBAU, Lověšice je na realizaci úprav vedení veřejného osvětlení dle 
projektové dokumentace VČE-Montáže. Cena za dílo vč. DPH činí 67 095,- Kč. Ukončení realizace stavby 07/2007. Součástí nabídky je dodávka 2 ks sloupů, 4 svítidel, kabeláže a 
projektu. 
Rada schvaluje uzavření smlouvy.  Ad.4. Žádost o vydání souhlasu s rekonstrukcí objektu – Muchov. Rada doporučuje oslovit a seznámit občany se žádostí ke změně užívání. Bude předmětem jednání OZ. 
Rada bere na vědomí.  Ad.5. Smlouva s městem Semily – umístění do Domova důchodců. Návrh Smlouvy o poskytování finančního příspěvku řeší poskytování finančního příspěvku 
zřizovateli na neinvestiční náklady spojené s provozem Domova pro seniory. Do Domova pro seniory byla přijata pí. Jínová s dcerou. Měsíční příspěvek obce pro rok 2007 na 1 uživatele dle 
smlouvy činí 2 578,- Kč. 
Rada schvaluje. 



 Ad.6. Dodatek č.2 ke smlouvě s SFŽP. Podpisem Dodatku č.2 ke smlouvě č. 08500121 o poskytnutí podpory se mění termín předložení závěrečného vyhodnocení akce v bodu 5, písm. c) na 03/2008. Ostatní ustanovení 
smlouvy se nemění. 
Rada návrh dodatku č.2 schvaluje. 
 Ad.7. Bytový fond, přidělování bytů a bytový pořadník. Rada bere na vědomí, že byt v č.p. byl přidělen: 193 – pí. Mičulkové, 
134 – p. Kowaleczovi, 201 – p. Nesperovi. 
Rada bere na vědomí návrh nového bytového pořadníku, platného od 14.6.2007.  Ad.8. Smlouva o mimozáručním servisu s Tomovy parky. Rada bere na vědomí, že cena čtvrtletní prohlídky činí 2.570,- Kč + DPH, cena roční prohlídky 
činí 3.855,- Kč + DPH (+ cestovní náklady a cena použitého materiálu), a současně se seznámila s podmínkami rozšířené záruky. Další využití smlouvy bude závislé na alternativní 
nabídce pojištění pojišťovny Kooperativa. 
Rada bere na vědomí.  Ad.9. Dopisy občanů – žádosti, připomínky. - Dopis pí. Vl. Váňové k výpovědi z nájmu bytu. Rada bere dopis na vědomí a bude sledovat placení nájmu ve výpovědní lhůtě. 

- Dopis p. Josefa Fišery – starosta radu seznámil s obsahem dopisu. 
Rada bere na vědomí.  V Benešově u Semil dne  18. 5. 2007, zapsal Ing. Jiří Lukeš       
 
 
 
 
  
Lampa Dalibor                                                             Ing. Jiří Lukeš 
     starosta                                                                      místostarosta 
 
 


