
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 10. 5. 2011 

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

Program jednání:  

1. Dotace z Požárního fondu. 
2. Registrace dotace z MMR. 
3. Výběrové řízení na opravu komunikací – příprava zadání. 
4. Oznámení Katastrálního úřadu. 
5. Informace Pozemkového fondu ČR. 
6. Smlouva o nájmu hrobového místa. 
7. Žádost o zřízení místa VPP 
8. Oslavy 600 let obce 

Ad 1. Dotace z Požárního fondu. 

Obec obdržel oznámení o schválení dotace z Požárního fondu Libereckého kraje ve výši 
19.100,- Kč. Rozsah projektu (nákup vybavení) bude upraven dle výše přidělené dotace. 

Rada souhlasí s přijetím dotace. 

Ad 2. Registrace dotace z MMR. 

Starosta informoval o průběhu registrace žádosti do Programu obnovy a rozvoje venkova 
MMR. Dotace byla schválena v požadované výši 600.000 Kč. 

Rada bere na vědomí. 

Ad 3. Výběrové řízení na opravu komunikací – příprava zadání. 

Rada projednala způsoby zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s platným zněním 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a s vnitřní směrnici č. 9 (Postup při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu). Starosta ve spolupráci s místostarostou připraví zadávací 
dokumentaci na příští jednání Rady. Rozsah stavebních prací v rámci oprav místních 
komunikací byl schválen Radou a Zastupitelstvem obce. 

Rada bere na vědomí. 

Ad 4. Oznámení Katastrálního úřadu. 

Obec obdržela dopis od Katastrálního úřadu Libereckého kraje, oznamující opravu chyby 
v údajích katastru nemovitostí. Předmětem oznámení je historický pozemek pod obecní 
cestou u kravína, který je nově veden jako p.p.č. 2515. Části sousedních pozemků p.p.č. 868 a 
874 o výměře 57 m dotčených cestou budou obci nabídnuty k odkoupení po převedení na 
nového majitele (p. Vyskočil). Schválený záměr výkupu od p. L. Matěchy je tímto neplatný. 

Rada bere na vědomí. 

Ad 5. Informace Pozemkového fondu ČR. 

Starosta informoval o možnosti požádat o bezúplatný převod pozemků určených dle ÚP pro 
bydlení nebo veřejně prospěšnou stavbu do majetku obce. Starosta ověří u Pozemkového 
fondu ČR množství a rozsah takových pozemků na území obce. 

Rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků . 



Ad 6. Smlouva o nájmu hrobového místa 

Rada projednala Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 96. 

Rada schvaluje smlouvu dle návrhu. 

Ad 7. Žádost o zřízení místa VPP 

Rada projednala návrh na zřízení jednoho pracovního místa VPP na druhé pololetí roku 2011.  

Rada souhlasí s podáním žádosti o vytvoření jednoho pracovního místa VPP. 

Ad 8. Oslavy 600 let 

Starosta a předseda kulturní komise informovali Radu o stavu příprav na oslavy výročí obce. 
Pódium pro účinkující bude zapůjčeno od technických služeb města Semily. Dokončuje se 
návrh podoby pamětní mince. Připravovaná kniha je v tiskárně a probíhají předtiskové 
korektury. Řeší se způsob instalace výstavy historických fotografií obce. Probíhá jednání se 
sponzory oslav. 

Rada bere na vědomí 

 

Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 10. 5. 2011  

 

 

 

 

 Lampa Dalibor Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


