
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 2. 4. 2008 
 
Přítomni: Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, Ing. Jan Hylmar,  
Omluven: Dalibor Lampa, 
Hosté: Mgr. Dana Müllerová – předsedkyně Bytové komise 
 Mgr. Šárka Strmisková - předsedkyně Kulturní komise                 
 Pořad programu:   1. Vakcinace lišek 

2. Smlouva o dílo Podlahářství K+M interiéry. 
         3. Rekonstrukce vrchního vedení NN. 

                                4. Zahájení řízení stavebním úřadem MU Semily. 
   5. Nový bytový pořadník. 
   6. Smlouva o provedení veřejnosprávní kontroly na ZŠ. 
   7. Zajištění tisku Benešovských novin. 
   8. Sjezd rodáků. 
   9. Nabídka smluvní ochrany evrop.významné lokality Jizera. 
 

 
Ad.1.: Vakcinace lišek. 
Oznámení o vakcinaci bude zveřejněno. 
Rada bere na vědomí.  
                                              
Ad.2.: Smlouva o dílo Podlahářství K+M interiéry. 
Z důvodu potřeby položení nové plochy parket v nářaďovně tělocvičny rada schvaluje dodatek 
smlouvy navyšující rozpočtovanou částku o 14 tis. Kč. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.3.: Rekonstrukce vrchního vedení NN. 
Rada projednala informaci o rekonstrukci vrchního vedení NN v části Podskalí, cílově k domu 
č.p.109. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4: Zahájení řízení stavebním úřadem MU Semily. 
Rada se seznámila s Veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení územního řízení a o ústním 
jednání ke stavbě Biologický septik na par.č. 44. 
Rada předkládá žádost o vysvětlení, zda odpadní voda z biologického septiku negativně 
neovlivní hydrogeologické poměry na sousedních parcelách č. 37, které jsou na svážném 
území. 
 Rada bere na vědomí.  Ad.5: Nový bytový pořadník. 
Rada projednala návrh nového bytového pořadníku a doporučuje OZ ke schválení. Rada vzala na vědomí. 
 
Ad.6.: Smlouva o provedení veřejnosprávní kontroly na ZŠ 
Rada projednala návrh smlouvy uzavřené se Sdružením obcí Libereckého kraje k provedení 
veřejnosprávní kontroly na ZŠ Benešov u Semil. 
Rada doporučuje OZ ke schválení.  Ad.7.: Zajištění tisku Benešovských novin. 



Rada projednala návrh Komise kultury k zajištění tisku Benešovských novin a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo ve výši 400,- Kč za každé vydání. 
 
Ad.8.: Sjezd rodáků. 
Rada vzala na vědomí informaci o iniciativě SDH k zajištění Sjezdu rodáků v roce 2009. 
Za tím účelem pověřuje Komisi kultury zorganizováním vzniku Přípravného výboru, složeného 
ze zástupců jednotlivých složek obce. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.9.: Nabídka smluvní ochrany evrop.významné lokality Jizera. 
Rada po  projednání bere nabídku na vědomí. 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 4. 4. 2008  
     
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


