Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 9.1.2018
Přítomni: Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří, Menšík Zdeněk, Klimeš Petr
Omluven: Nesvadba Radek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žádost o změnu JŘ (Benešov u Semil – Semily)
Zpětný odběr pneumatik
Dotace na CAS – Agrofert
Žádosti a vyúčtování - spolky
Pozemky – p.p.č. 404/1 (Makovička)
Mobilní rozhlas
Zlatý erb

Projednání jednotlivých bodů:
Ad.1. Žádost o změnu JŘ (Benešov u Semil – Semily)
Rada obce projednala žádost na změnu jízdního řádu – požadavek je prodloužit spoj 505/670505 do
Podmošny, kde by se otočil a jel nazpět.
Rada obce pověřuje starostu zasláním tohoto požadavku na vedení Busline v Semilech.
Ad. 2. Zpětný odběr pneumatik
Rada se seznámila s dopisem z TSM Semily, že bezplatný odběr pneumatik v Semilech provádí
pouze Busline Technics s.r.o. Semily na Rovinkách č.p.211 a firma Jan Novotný, Cihlářská č.p. 177.
Sběrný dvůr je odebere, ale za poplatek!!!
Rada obce bere na vědomí dopis z TSM a bude informovat občany v TKR a v novinách
Ad. 3. Dotace na CAS – Agrofert
Z důvodu nepřítomnosti místostarosty pana Radka Nesvadby, který se touto problematikou zabývá, se
tento bod přesouvá na příští jednání Rady 23.1.2018.
Rada přesouvá bod 3 na příští Radu dne 23.1.2018
Ad. 4. Žádosti poskytnutí dotace a vyúčtování za rok 2017
Rada stanovila termín 3.2.2018 jako konečný, kdy mohou spolky předložit žádosti o poskytnutí dotace
a předložit vyúčtování dotace na rok 2017. Starosta tento termín sdělí zástupcům spolků.
Rada schvaluje termín 3.2.2018 jako konečný k předložení žádostí o dotaci..
Ad. 5. Pozemky – p.p.č. 404/1
Rada se seznámila s problematikou využití p.p.č. 404/1 a po projednání na odboru dopravy se bude
tímto pozemkem zabývat na příštím jednání.
Rada obce se bude tímto pozemkem zabývat po projednání na odboru dopravy na příštím jednání.
Ad. 6. Mobilní rozhlas

Rada se se seznámila s nabídkou firmy Neogenia na zavedení mobilního rozhlasu .Rada považuje
množství informačních kanálů za dostačující, ale přesto navrhuje provedení nové poptávky mezi
občany. Rada bude hledat jinou formu rozesílání SMS zpráv než prostřednictvím firmy Neogenia.
Rada obce bere na vědomí nabídku firmy Neogenia a rozhodla se ji nevyužívat. Rada se
k problematice zasílání SMS vrátí na příštím jednání
7. Zlatý erb
Rada projednala vyhlášení výzvy KÚ k soutěži Zlatý erb a po konzultaci se správcem stránek se
rozhodla této soutěže nezúčastnit.
Rada obce se rozhodla nezúčastnit se soutěže o Zlatý erb.
Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 9.1.2018
č. 1/RO/2018:
č. 2/RO/2018:
č. 3/RO/2018:
č.4/RO/2018:

Rada obce pověřuje starostu zasláním tohoto požadavku na vedení Busline v Semilech.
Rada obce bere na vědomí dopis z TSM a bude informovat občany v TKR a v novinách.
Rada obce přesouvá bod 3 na příští Radu dne 23.1.2018.
Rada obce stanovuje konečný termín k předložení žádostí o dotaci a vyúčtování za rok
2017 na 3.2.2018.
č.5/RO/2018: Rada obce se bude tímto pozemkem zabývat po projednání na odboru dopravy na
příštím jednání.
č. 6/RO/2018: Rada obce bere na vědomí nabídku firmy Neogenia a rozhodla se ji nevyužívat. Rada
se k problematice zasílání SMS vrátí na příštím jednání.
č. 7/RO/2018: Rada obce se rozhodla nezúčastnit se soutěže o Zlatý erb.

Zapsal dne: 10.1.2018 Dalibor Lampa

Dalibor Lampa
starosta

Radek Nesvadba
místostarosta

