Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 28.8.2018
Přítomni:
Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Klimeš Petr, Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek

Program:
1. Rozpočtové opatření č. 5
2. Smlouva o pronájmu hrobového místa č. 323
3. Žádost o finanční dar LUMA
4. Informace – kalendář ke Sjezdu rodáků 2019
5. CAS
6. Program zastupitelstva 18.9.2018
7. Žádost o dar Prokeš Míra
8. Předložení stanovisek pořizovatelů k návrhům na změnu č. 2 ÚP Benešov u Semil
9. Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
10. Žádost o podmíněně přípustné využití garáže čp. 300
11. Různé
Projednání jednotlivých bodů:
Ad. 1. Rozpočtové opatření č. 5
Rada obce projednala Rozpočtové opatření č. 5/2018. Rozpočtové opatření č. 5/2018 je přílohou č.
1 tohoto zápisu.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 2. Smlouva o pronájmu hrobového místa č. 323
Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 323 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 pěti hlasy.
Ad. 3. Žádost o finanční dar LUMA
Rada obce projednala žádost spolku LUMA MB, z.s. o podporu jakoukoli finanční částkou.
Hlasováno o neposkytnutí finančního příspěvku.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 4. Informace – kalendář ke Sjezdu rodáků 2019
Starosta obce seznámil členy rady obce o přípravě kalendáře na rok 2020 u příležitosti Sjezdu
rodáků 2019.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 5. CAS
Starosta obce informoval radu obce o aktuálním stavu pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky. S firmou Kobit spol. s r.o. je již podepsána smlouva.

Rada obce bere na vědomí.
Ad. 6. Program zastupitelstva 18.9.2018
Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 18.9.2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozpočtové opatření č. 6
Hospodaření obce 1.- 8.2018
Bytový pořadník
Souhlas s využitím pozemku – Podmošna
CAS a dotace Požární fond
Předložení stanovisek pořizovatelů k návrhům na změnu č. 2 ÚP Benešov u Semil
Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
Mimořádná odměna členovi zastupitelstva obce

Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad.7. Žádost o dar Prokeš Míra
Rada obce projednala žádost Spolku rodáků a přátel Semil o příspěvek na vydání knihy o p.
Miroslavu Prokešovi. Hlasováno o příspěvku 5.000,- Kč.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 8. Předložení stanovisek pořizovatelů k návrhům na změnu č. 2 ÚP Benešov u Semil
Rada obce projednala stanoviska pořizovatelů k návrhům na změnu č. 2 ÚP Benešov u Semil.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 9. Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
Rada obce projednala celostátní veřejnou sbírku na zadluženou obec Prameny pod záštitou
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlášenou SMS ČR.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 10. Žádost o podmíněně přípustné využití garáže čp. 300
Rada obce projednala žádost manželů Nesvadbových o podmíněně přípustné využití garáže
v domě čp. 300 ke zřízení provozovny na zpracování včelího vosku.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 11. Různé
Starosta obce informoval členy rady obce o aktuálním stavu v ZŠ a MŠ Benešov u Semil
Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 28.8.2018
č. 72/RO/2018: Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.
č. 73/RO/2018: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 323 dle návrhu.
č. 74/RO/2018: Rada obce schvaluje neposkytnout finanční příspěvek spolku LUMA MB, z.s.
č. 75/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informaci o přípravě kalendáře na rok 2020 u
příležitosti Sjezdu rodáků 2019.

č. 76/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informace o aktuálním stavu pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky.
č. 77/RO/2018: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 18.9.2018.
č. 78/RO/2018: Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč Spolku rodáků a přátel Semil
na vydání knihy o p. Miroslavu Prokešovi.
č. 79/RO/2018: Rada obce bere na vědomí stanoviska pořizovatelů k návrhům na změnu č. 2 ÚP
Benešov u Semil a postupuje je k projednání Zastupitelstvu obce.
č. 80/RO/2018: Rada obce bere na vědomí a postupuje k projednání Zastupitelstvu obce celostátní
veřejnou sbírku na zadluženou obec Prameny pod záštitou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR vyhlášenou SMS ČR.
č. 81/RO/2018: Rada obce bere na vědomí a postupuje k projednání Zastupitelstvu obce žádost
manželů Nesvadbových o podmíněně přípustné využití garáže v domě čp. 300 ke
zřízení provozovny na zpracování včelího vosku.

Zapsal dne 31.8.2018 Radek Nesvadba

Dalibor Lampa
starosta
Přílohy:
1. – Rozpočtové opatření č. 5/2018

Radek Nesvadba
místostarosta

