
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 26. 6. 2007 
 
Přítomni:    Lampa Dalibor, ing.Lukeš Jiří st., Hubař Jan, Mgr.Morávková Anna, Omluven:   ing. Hylmar Jan, 
Přizváni:    FV: ing. Bachtíková, ing. Lukeš ml., p. Bachtík Jar.  
 
Pořad programu:  1. Pojištění – výkon funkce. 2. Odpadní koše. 
3. Organizační řád Obecního úřadu Benešov u Semil. 4. Změna v úvodním názvu OZV č.3/2007. 
5. Náklady na Den dětí. 6. Různé - Klikar, 
  - Smlouvy na hrobová místa. 
Program  projednán a schválen všemi hlasy.  
 
Ad.1. Pojištění – výkon funkce.  Nabídka pojišťovny Kooperativa je upřesněna na pojištění zastupitelstva (zahrnuje pojištění rady, starosty a místostarosty) za škody způsobené obci porušením povinnosti vyplývající 
z výkonu člena zastupitelstva obce. Při limitu pojištění 5 mil.Kč činí roční pojistné 8.750,- Kč. Rada bere nabídku na vědomí, bude konkrétně projednána s p. Matoušem po 1.7.2007. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.2. Odpadní koše.  Rada po projednání schvaluje pořízení odpadních košů na zastávek ČSAD, a to v počtu kusů 4 
kovové a 3 plastové. 
Rada schvaluje.  
Ad.3. Organizační řád Obecního úřadu Benešov u Semil. Po projednání rada schvaluje návrh Organizačního řádu Obecního úřadu obce Benešov u Semil. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.4. Změna v úvodním názvu OZV č.3/2007. Rada projednala připomínku Kontrolního výboru  k názvu vyhlášky.  
Název vyhlášky č.3/2007 byl převzat ze vzoru vyhlášky vydaného MV ČR a vyhláška byla konsultována s právníkem. Dle vyjádření právníka není text názvu vyhlášky právně zmatečný. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5. Náklady na Den dětí. Náklady celkem činily 3.921 Kč. Příspěvek spolupořádajících spolků činí 500,- Kč na každý 
spolek. Tímto podílem budou náklady dle vyjádření myslivců vyrovnány. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.6. Různé. - Rada se zabývala stížností občanů na provozování živnosti – specializovaný maloobchod – p. Miloše Klikara. Jmenovaný bude pozván na projednání této stížnosti 

na 27.6.2007.  Rada bere na vědomí. 
-    Rada schvaluje následující Smlouvy o nájmu hrobových míst, uzavřené mezi Obcí Benešov u Semil,  



č.199             a  p.  Hádkem Josefem, Benešov 241, č. 50 -51   pí. Plecháčovou Miladou, Benešov 72, 
č. 100-101   p.  Ouhrabkou Čestmírem, Benešov 114, č. 345-346   pí. Havlovou Vlastimilou, Semily, Jungmanova 540. 
 -  Nákup auta pro SDH. 
Rada schvaluje složení následující zodpovědné skupiny: Jan Hubař – člen rady, 
Jaroslav Bachtík – člen FV, Petr Vlach, Menšík Zdeněk – za SDH. 
Současně rada pověřuje starostu odesláním žádosti o přidělení autocisterny. 
 V Benešově u Semil dne  28. 6. 2007, zapsal Ing. Jiří Lukeš       
 
 
 
  
Lampa Dalibor                                                             Ing. Jiří Lukeš 
     starosta                                                                      místostarosta 
 
 


