
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 20.3.2018 

 

Přítomni:  

Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Nesvadba Radek 

Omluveni:  

 Ing. Lukeš Jiří ml. 

 

Nepřítomni:  

 Menšík Zdeněk 

 

Program: 

1. Žádost o souhlas zastupitelstva - Pojizerka 

2. Nájemní smlouva - hrobové místo 

3. ASA přístřešky 

4. Informace o konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ 

5. Smlouva věcné břemeno Filipová 

6. Žádost o poskytnutí fin. prostředků - kompostéry 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Žádost o souhlas zastupitelstva - Pojizerka 

Rada obce projednala žádost Dopravně inženýrské kanceláře s.r.o. o podmíněné přípustné využití 

plochy na akci Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 u pozemků p.č. 2472/2, 2474/1, 

2477/1, 2479/1, 2486/3, 2147/1. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 2. Nájemní smlouva - hrobové místo 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č.  50-51 (Plecháčová), 286 

(Kolářová) uzavřenou podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.  

Rada obce schvaluje třemi hlasy. 

 

Ad. 3. ASA přístřešky 

Rada obce projednala cenovou nabídku na tři krytá stání na kontejnery s tříděným odpadem od 

firmy ASA DOCK s.r.o.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Informace o konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ 

Starosta obce informoval radu obce o průběhu konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ. Byly doručeny dvě 

obálky a pohovor před komisí bude dne 13.4.2018. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 

 



Ad. 5. Smlouva věcné břemeno Filipová 

Rada obce projednala nové řešení elektrické přípojky p.p.č. 482, které nezasáhne do zpevněné 

obecní komunikace. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Žádost o poskytnutí fin. prostředků - kompostéry 

Rada obce projednala žádost Mikroregionu Pojizeří o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

obce Benešov u Semil na projekt „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Pojizeří“. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 20.3.2018 

 

č. 28/RO/2018: Rada obce bere na vědomí žádost Dopravně inženýrské kanceláře s.r.o. o 

podmíněné přípustné využití plochy na akci Silnice II/292 Benešov u Semil – 

křižovatka s I/14 u pozemků p.č. 2472/2, 2474/1, 2477/1, 2479/1, 2486/3, 2147/1 a 

postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 29/RO/2018: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 50-51, 283 dle návrhu. 

č. 30/RO/2018: Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku na tři krytá stání na kontejnery 

s tříděným odpadem od firmy ASA DOCK s.r.o. a postupuje ji k projednání 

Zastupitelstvu obce. 

č. 31/RO/2018: Rada obce bere na vědomí průběh konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Benešov u Semil. 

č. 32/RO/2018: Rada obce bere na vědomí nové řešení elektrické přípojky p.p.č. 482 a postupuje 

k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 33/RO/2018: Rada obce bere na vědomí žádost Mikroregionu Pojizeří o poskytnutí finančním 

prostředků z rozpočtu obce Benešov u Semil na projekt „Předcházení vzniku 

odpadů v Mikroregionu Pojizeří“. 

 

 

Zapsal dne 27.3.2018  Radek Nesvadba 

 

 

        Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


