
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 16.10.2018 

 

Přítomni:  

Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Klimeš Petr, Menšík Zdeněk (od bodu č. 2) , Nesvadba 

Radek 

  

 

Program: 

1. Pronájem hrobového místa 

2. Výsledek dílčího přezkumu MR 

3. Výsledek dílčího přezkoumání Obce 

4. Rozpočtové opatření č. 7 

5. Upozornění na špatný stav silnice – Podskalí 

6. Informace o pronájmu nebytových prostor 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Pronájem hrobového místa 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 339 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 čtyřmi hlasy. 

 

 

Ad. 2. Výsledek dílčího přezkumu MR 

Rada obce projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Pojizeří.   

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Výsledek dílčího přezkoumání Obce 

Rada obce projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Rozpočtové opatření č. 7 

Rada obce projednala Rozpočtové opatření č. 7/2018. Rozpočtové opatření č. 7/2018 je přílohou č. 

1 tohoto zápisu. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 5. Upozornění na špatný stav silnice – Podskalí 

Rada obce projednala upozornění na špatný stav komunikace – krajnice nad domem čp. 4 na konci 

svodidel ve směru od Semil v části Podskalí. Komunikace je v majetku KSSLK. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. Informace o pronájmu nebytových prostor 



Starosta obce informoval radu obce o podpisu Smlouvy o nájmu nebytových prostor pro umístění 

technologií č. R-110171 s firmou NETAIR, s.r.o. 

 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 16.10.2018 

 

 

č. 87/RO/2018: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 323 dle návrhu 

č. 88/RO/2018: Rada obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného 

svazku obcí Mikroregion Pojizeří. 

č. 89/RO/2018: Rada obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov 

u Semil. 

č. 90/RO/2018: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018. 

č. 91/RO/2018: Rada obce bere na vědomí upozornění na špatný stav silnice v Podskalí. Starosta 

obce předá podnět na KSSLK. 

č. 92/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informaci o podpisu Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor pro umístění technologií č. R-110171 s firmou NETAIR, s.r.o. 

 

 

Zapsal dne 18.10.2018  Radek Nesvadba 

 

 

        Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. – Rozpočtové opatření č. 7/2018 


