
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 8. 3. 2011 

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

Omluveni:   ing. Luděk Václavík, 

Hosté: Ing. Jiří Lukeš st. 

Program jednání:  

1. Oplocení sochy Mistra J. Husa 
2. Žádosti o byt 
3. Reklama na budově č.p. 182 
4. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci 
5. Lávka v Podmošně 
6. Oslavy 600 let obce  

Ad 1. Oplocení sochy Mistra J. Husa 

Starosta informoval o průběhu poptávkového řízení na oplocení sochy Mistra J. Husa. 
Poptávkové řízení probíhá do 22. 3., obec dosud obdržela čtyři nabídky. Realizace akce je 
závislá na obdržení dotace na opravu sochy z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje a 
její případné výše. 

Rada bere na vědomí. 

Ad 2. Žádosti o byt 

Obec obdržela tři nové žádosti o přidělení obecního bytu, které budou postoupeny bytové 
komisi k zařazení do bytového pořadníku. 

Rada bere na vědomí a postupuje k projednání bytové komisi. 

Ad 3. Reklama na budově č.p. 182 

Rada projednala žádost o souhlas s umístěním velkoplošné reklamy o velikosti 3,5 x 1,5 m na 
č.p. 182 (Zahradní technika Tomáš) za poplatek 1.000,- Kč ročně. 

Rada souhlasí s umístěním reklamy dle předložené žádosti. 

Ad 4. Nabídka na zpracování žádostí o dotaci 

Starosta informoval o možnosti využití konzultačních a poradenských služeb společnosti CEP 
(Centrum evropského projektování) při využití národních a evropských dotačních programů 
(pí Štanclová). Rada navrhuje před případným využitím podobné nabídky zpracovat 
aktualizaci Programu obnovy vesnice jako základního strategického dokumentu obce. 

Rada bere na vědomí a ukládá starostovi předložit Zastupitelstvu obce podklady 
k aktualizaci Programu obnovy vesnice. 

Ad 5. Lávka v Podmošně 

Starosta informoval o průběhu poptávkového řízení na opravu lávky v Podmošně. Obec 
obdržela nabídku od pana Vladimíra Plecháče s navrženým rozsahem prací, další nabídka je 
na cestě. Rada na svém příštím jednání posoudí předložené nabídky a stanoví další postup 



(mj. v součinnosti s obcí Slaná) s cílem podání žádosti na opravu lávky do Grantového fondu 
Libereckého kraje (Program 99). 

Rada bere na vědomí. 

Ad 6. Oslavy 600 let obce 

Starosta a předseda kulturní komise informovali členy rady o aktuálním stavu příprav oslav 
600 let obce: Tiskárna Glos předložila nabídku na tisk knihy o historie obce, záštitu nad 
oslavami převezme poslanec Parlamentu ČR a starosta města Semily Mgr. Jan Farský, budou 
osloveni potenciální sponzoři oslav s žádostí o podporu a spolupráci při zajištění akce. 

Rada bere na vědomí. 

 

 

Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 8. 3. 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lampa Dalibor Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


