
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 11. 1. 2011 
 

Přítomni:   Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., ing. Jan Hylmar, ing. Luděk Václavík, 
Vladimír Plecháč 

Hosté:   Ing. Jiří Lukeš st. (FV), Mgr, Anna Morávková 
 
Program jednání:  

1. Vysílání TKR – nabídka na opravu vybavení studia 
2. Dodatek k pojistné smlouvě 
3. Žádost o zajištění bezpečnosti nájemníků před padajícím sněhem 
4. Žádost o umístění zrcadla 
5. Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené 
6. Směrnice k řídící kontrole 
7. Neplatiči – předání k právníkovi 
8. Prohlášení funkcionářů za rok 2010 
9. Oznámení o ukončení advokátní praxe 
10. Souhlas s umístěním úlů 
11. Informace Gramis 
12. Žádost o přidělení bytu 
13. Dotace z PORV (MMR) 
14. Různé 
 

Ad 1. Vysílání TKR – nabídka na opravu vybavení studia 
Rada projednala nabídku společnosti KATRO SERVIS, spol. s r. o. na vybavení studia - 
odbavovacího pracoviště (software, hardware) v celkové ceně 18 361 Kč bez DPH. 
Rada schvaluje předloženou nabídku. 
 
Ad 2. Dodatek k pojistné smlouvě 
Rada projednala návrh dodatku k pojistné smlouvě č. 8602744367 (Kooperativa pojišťovna, 
a.s.). Předmětem dodatku je aktualizace ocenění nemovitostí v majetku obce a navýšeno 
ročního pojistného (o cca 3 300 Kč/rok na částku 58 072 Kč/rok). 
Rada schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7602744367. 
 
Ad 3. Žádost o zajištění bezpečnosti nájemníků před padajícím sněhem 
Rada projednala žádost o zajištění bezpečnosti u domů čp. 188, 189, 190, 191. Rada 
doporučila oslovit odborné firmy o návrh řešení ve formě prvků na střechu domu nebo 
přístřešku u vchodových dveří. 
Rada bere na vědomí a pověřuje starostu zadat a předložit návrhy řešení. 
 
Ad 4. Žádost o umístění zrcadla 
Rada projednala žádost o umístění zrcadla k místní komunikaci Boudovačka, u Kovářů.  
Rada souhlasí s umístěním zrcadla dle předložené žádosti. 
 
Ad 5. Žádost o finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené 
Rada projednala žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o finanční 
příspěvek. Přílohou žádosti je Výroční zpráva za rok 2009. 
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2011 ve výši 3000 Kč. 
 
Ad 6. Směrnice k řídící kontrole 
Rada projednala návrhy Směrnice k finanční kontrole (č. 5/2010), Směrnice k řídící kontrole 
(č. 6/2010) a Směrnice k ochraně osobních údajů (č. 7/2010).  
Rada schvaluje nové směrnice č. 5/2010, 6/2010 a 7/2010 v předloženém znění. 



 
Ad 7. Neplatiči – předání k právníkovi 
Starosta informoval radu o výsledku jednání s dlužníky. Všichni dlužníci výjimkou jednoho 
se uznali své závazky a uzavřeli splátkový kancelář. V jednom případě se dlužník opakovaně 
nedostavil. Rada projednala další postup ve formě podání žaloby. 
Rada souhlasí s podáním žaloby na dlužnou částku. 
 
Ad 8. Prohlášení funkcionářů za rok 2010 
Starosta informoval radu o plnění povinnosti členů rady ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů, za rok 2010. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 9. Oznámení o ukončení advokátní praxe 
Starosta informoval o ukončení advokátní praxe JUDr. Poláčka ke konci roku 2009. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 10. Souhlas s umístěním úlů 
Rada projednala žádost Českého svazu včelařů, ZO Semily o využití části obecního pozemku 
za účelem umístění dočasné stavby školního úlu na navážce v oblasti Hradišťat. 
Rada souhlasí s předloženou žádostí. 
 
Ad 11. Informace Gramis 
Starosta informoval radu o aktualizaci programu Gramis pro potřeby obecního úřadu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 12. Žádost o přidělení bytu 
Rada projednala žádost p. Pilaře o přidělení bytu v budově pošty. 
Rada bere na vědomí předloženou žádost a postupuje ji bytové komisi a zastupitelstvu. 
 
Ad 13. Dotace z PORV (MMR) 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do Programu obnovy a 
rozvoje venkova na rok 2011, kde může obec žádat o dotaci do výše 600 tis. Kč za umístění 
v soutěži vesnice roku 2010. Zastupitelstvo na svém posledním jednání schválilo jako 
předmět žádosti opravu veřejných komunikací. Starosta předložil návrh místních komunikací, 
které budou do žádostí zapojeny, a rozsah připravované žádosti. 
Rada souhlasí s předloženým návrhem a pověřuje starostu zpracováním a podáním 
žádosti. 
 
Ad 14. Různé 
Starosta informoval radu o záměrech České pošty, s.p. na území obce. 
Rada bere na vědomí. 
 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 11. 1. 2011  
 
 
 
 Lampa Dalibor Ing. Jiří Lukeš 
 Starosta místostarosta 


