
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 22. 3. 2011 

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

Omluven:   Ing. Jan Hylmar 

Hosté: Ing. Jiří Lukeš st., Mgr. Anna Morávková (zastupitelé, členové FV) 

Program jednání:  

1. Informace o programu MŽP 
2. Návrh bytového pořadníku č. 34 
3. Nabídky na oplocení sochy Mistra J. Husa 
4. Oslavy 600 let obce 

Ad 1. Informace o programu MŽP 

Rada projednala informace o vyhlášení výzvy Ministerstva životního prostředí – Snížení 
emisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT. Obec má možnost žádat 
o financování změny vytápění v objektu školy (kotel na zemní plyn), zateplení budovy školy a 
výměny oken. Obec obdržela nabídku služeb zpracování projektové dokumentace, zpracování 
žádosti a administrace projektu od společnosti Design 4, v.o.s. Turnov. Rada pověřila starostu 
zadat zpracování návrhu řešení, předběžného odhadu nákladů a kalkulace energetického 
auditu dle nabídky na příští jednání rady. 

Rada bere na vědomí a pověřuje starostu zajištěním podkladů na příští jednání. 

Ad 2. Návrh bytového pořadníku č. 34 

Rada projednala návrh aktualizovaného bytového pořadníku č. 34 z 15. 4. 2011 předložený 
bytovou komisí. Rada se rozhodla nepřidělit body za sociální situaci či obecní zájem. 

Rada bere na vědomí bytový pořadník č. 34 a postupuje ho k projednání zastupitelstvu. 

Ad 3. Nabídky na oplocení sochy Mistra J. Husa 

Obec obdržela v poptávkovém řízení k 22. 3. 2011 pět nabídek na zhotovení oplocení sochy 
Mistra J. Husa. Starosta seznámil radu s obsahem nabídek. Výběr dodavatele proběhne 
v případě obdržení dotace na opravu sochy z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje. 

Rada bere na vědomí informace o průběhu poptávkového řízení. 

Ad 4. Oslavy 600 let obce 

Starosta a předseda kulturní komise informovali členy rady o aktuálním stavu příprav oslav 
600 let obce. Obec vypíše poptávkové řízení na zhotovení pamětních medailí. Předseda 
komise jedná o zapůjčení mobilního podia pro kulturní program. Starosta informoval o 
aktuálním stavu jednání se sponzory oslav. 

Rada bere na vědomí předložené informace. 

Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 22. 3. 2011  

 

 

 Lampa Dalibor Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


