
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 22. 7. 2008 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  Ing. Jiří Lukeš,  
Omluveni: Mgr. Anna Morávková, Ing. Jan Hylmar, 
 
Pořad programu:    

1. Nájemné na rok 2009. 
2. Žádost o zařazení do pořadníku. 
3. Žádost o přijetí do pracovního poměru.  
4. Hodnocení Prověřovacího cvičení. 
5. Czech Point. 
6. Čerpání dotací 

- osvětlení ZŠ 
- topení a voda ZŠ 
- elektrocentrála SDH 
- výstroj a nářadí SDH. 

7. Smlouvy o nájmu hrobových míst. 
 
Ad.1.: Nájemné na rok 2009. 
Po projednání rada předkládá OZ k projednání návrh na navýšení 65% tabulkového maxima 
pro všechny bytové kategorie. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Žádost o zařazení do pořadníku. 
Rada se seznámila s žádostí o byt pí. Simony Třískové a postupuje ji Bytové komisi 
k obodování. Současně komisi ukládá zpracovat nový návrh bytového pořadníku. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Žádost o přijetí do pracovního poměru. 
Rada projednala žádost o zaměstnání pí. Ing. Ivany Šidlichovské, bytem Benešov u Semil a 
ukládá starostovi odpovědět, že při uvolnění pracovního místa bude zveřejněna informace. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4.: Hodnocení Prověřovacího cvičení. 
Rada se seznámila se zprávou vrchního komisaře o cvičení Lesní požár s dálkovou dopravou 
vody, které proběhlo dne 24.6.2008 v k.ú. Chuchelna. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5: Czech Point. 
Rada projednala podmínky pro zřízení pracoviště Czech Point na Obecním úřadě. 
Rada souhlasí s podáním žádosti. 
 
Ad.6: Čerpání dotací. 
Rada se seznámila s postupem dle jednotlivých akcí: 

- podlaha tělocvičny a osvětlení tříd ZŠ: akce je hotová, v přípravě je závěrečné 
hodnocení, 

- topení a voda ve školní kuchyni a jídelně ZŠ: akce je hotová, bude se předávat stavba, 
- elektrocentrála SDH: akce ukončená, připravuje se závěrečné hodnocení, 
- výstroj a nářadí SDH: je zaslaná objednávka. 

Rada bere na vědomí. 



 
Ad.7.: Smlouvy o nájmu hrobových míst. 
Rada schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa uzavřenou dle zák. č. 256/2001 Sb. mezi 
Obcí Benešov u Semil, a to 
č. 333-334         a  p. Josefem Hlouškem, Benešov 161, 
č. 165   a  p. Ladislavem Patočkou, Ústí n.L., J. Zajíce 2873/22, 
č. 181-182  a  p. Štěpánem Novotným, Semily, 
č. 331-332  a  pí. Libuší Skrbkovou, Benešov 111, 
č. 118   a  pí. Lenkou Míkovou, Benešov 230, 
č. 363-364  a  p. Milanem Petrákem, Semily-Podskalí 558, 
č. 282   a  Ing. Petrem Holubičkou, Semily-Podskalí 260. 
Rada schvaluje. 
 

 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 24. 7. 2008  
 
 
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


