
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 27. 5. 2008 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková,  
 
Omluven: Ing. Jan Hylmar, 
 Pořad programu:    

1. Dotace MR z POV na poradenství 
2. Dotace MR z POV na dopravní značení. 
3. Taras u Jizery. 
4. Čestné prohlášení funkcionářů zastupitelstva. 
5. Stížnosti a žádosti. 
6. HZSL – hasiči – poplachový plán. 
7. TKR – soutěž, smlouva. 
8. Smlouvy o nájmu hrobových míst. 

 
Ad.1.: Dotace MR z POV na poradenství. 
Mikroregion Pojizeří obdržel účelovou neinvestiční dotaci z Grantového fondu LK na projekt 
Poradenství pro DSO MR Pojizeří 2008, ve výši 52 tis. Kč. Celková částka bude činit 87 tis.Kč 
po doplnění rozdílu z vlastních zdrojů. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Dotace MR z POV na dopravní značení. 
Mikroregion Pojizeří obdržel účelovou neinvestiční dotaci z Grantového fondu LK na projekt 
Infrastruktura v obcích – dopravní značení, ve výši 468 tis.Kč. To je 36 tis.Kč na obec plus 24 
tis.Kč z vlastních zdrojů. Tyto prostředky jsou účelově směrovány na dopravní značení v rámci 
obce. Výběrové řízení na dodavatele proběhne na MR. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Taras u Jizery. 
Rada vzala na vědomí a projednala informaci firmy Hybler Invest o havárii stavby – opěrné zdi 
v areálu závodu Hybler Benešov, Podmošnou. Tato havárie vyvolává riziko ohrožení ČOV. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4 Čestné prohlášení funkcionářů zastupitelstva. 
Rada se podrobně seznámila se zákonnou povinností vyplnit a odevzdat Čestné prohlášení – 
oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce …, 
konkrétně za rok 2007. 
Digitální formu formuláře obdrží členové rady od obce tak, aby jej mohli přinést na příští 
jednání rady. 
Rada bere na vědomí.  Ad.5: Stížnosti a žádosti. 
Rada postupně projednala stížnosti k umístění hrobky Sešínových, žádost o přemístění 
dopravní značky u domku pí. Vondráčkové a stížnost pí. Vondráčkové na p. Brože. 
Rada bere stížnosti na vědomí a ukládá starostovi stížnosti vyřídit a radu informovat. 
 
Ad.6: HZSL – hasiči – poplachový plán. 



Rada projednala Požární poplachový plán kat.ú. obce, zařazení jednotky SDH do požárních 
poplachových  plánů ostatních obcí Lk včetně obcí sousedních krajů a určení jednotky SDH 
obce pro speciální činnosti dle č.6 nařízení LK. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.7.: TKR – soutěž, smlouva. Usnesení rady: 1. 
Rozhodnutí, že výše uvedená veřejná zakázka bude přidělena uchazeči 
KATRO SERVIS spol. s r.o., U Potoka 267, 513 01 Semily-Podmoklice, IČ:150 43 355, 
DIČ: CZ 15043355. 
Předmětem hodnocení byla tato kritéria, která vybraný zájemce uvedl takto: 

1. Nabídková cena dodávky včetně DPH – 6,050.420,47 
2. Technická úroveň nabízeného plnění – 1.pořadí, 
3. Servisní podmínky – 12 hod., 
4. Záruční podmínky  - 36 měsíců. 

Zadání veřejné zakázky tomuto zájemci je přiděleno, protože jeho nabídka byla vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 
 
2. 
Vyloučení 3 uchazečů ze zadávacího řízení na základě §60 zákona č.137/2006 Sb. Dodavatelé 
nesplnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu a budou vyloučeni ze zadávacího řízení: 
 
CATR spol.s r.o., Jeremenkova 41/510, 147 00 Praha 4. IČ: 49623524, DIČ CZ49623524 
AnSat-TKR s.r.o., Litomyšl – Suchá 29, 570 01, IČ: 60914831, DIČ: CZ60914831 
4M Rožnov, spol. s r.o., Vídečská 473, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45195579, DIČ: 
CZ45195579. 
Rada vzala na vědomí návrh smlouvy se zhotovitelem KATRO SERVIS, spol. s r.o. Rada schvaluje výsledky výběrového řízení. Rada schvaluje vyloučení uvedených uchazečů. 
  
Ad.7.: Smlouvy o nájmu hrobových míst. 
Rada schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa uzavřenou dle zák.č.256/2001 mezi Obcí 
Benešov u Semil, a to 
 č. 373         a  pí. M. Fuksovou, Praha 5, Košíře, Noskové 50 
č.361-362 a  Ivonou a Miroslavem Kučerových, Benešov 48. 
Rada schvaluje. 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 29. 5. 2008  
    
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


