Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 24. 5. 2011
Přítomni:

Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, ing. Jan Hylmar,
ing. Luděk Václavík

Program jednání:
1. Výzvy MŽP – dotační tituly.
2. Výběrové řízení na opravu komunikací.
3. Pozemky v k.ú. Benešov u Semil v majetku Úřadu pro zastupování státu – vzdání se
předkupního práva obce.
4. Nabídka prodeje nemovitosti – č.p. 33.
5. Nabídka prodeje nemovitostí.
6. Smlouva o hrobovém místě.
7. Pohledávky.
8. Lávka
9. 600 let obce
Ad 1. Výzvy MŽP – dotační tituly.
Obec obdržela informaci o vyhlášených výzvách Ministerstva životného prostředí společně
s nabídkou společnosti Design 4, v.o.s. na zpracování projektové dokumentace a žádosti do
těchto výzev. Rada obce projednala předložené informace s výhledem na možnost zateplení
objektu školy, nahrazení zdroje tepla a výměny oken. Starosta si do příštího jednání vyžádá
podklady s cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace a energetického auditu.
Rada bere na vědomí.
Ad 2. Výběrové řízení na opravu komunikací.
Rada obce projednala návrh zadávacích podmínek a výzvy k předložení nabídek do
poptávkového řízení na rekonstrukci místních komunikací (PORV).
Rada schvaluje předložený návrh zadávacích podmínek.
Ad 3. Pozemky v k.ú. Benešov u Semil v majetku Úřadu pro zastupování státu – vzdání
se předkupního práva obce.
Rada projednala dopis Úřadu pro zastupování státu s nabídkou na předkupní právo na
pozemky v majetku státu na katastru obce. Zastupitelstvo obce musí předkupní právo pro
uvedené pozemky přijmout nebo se ho vzdát.
Rada bere na vědomí předloženou informaci a postupuje k projednání ZO.
Ad 4. Nabídka prodeje nemovitostí – čp. 33.
Rada projednala dopis s nabídkou odprodeje objektu čp. 33 (st.p.č. 85) – bývalý hostinec.
Rada bere vybrané na vědomí předloženou nabídku a postupuje ji k projednání ZO.
Ad 5. Nabídka prodeje nemovitostí.
Rada projednala dopis s nabídkou prodej pozemků p.p.č. 2523/19, 2523/34, 2523/25, 118/1
(pozemky pod návsí)ocelkové výměře 771 m2. Starosta zadá zpracování znaleckého posudku
ceny uvedených pozemků pro jednání Zastupitelstva obce.
Rada bere na vědomí předloženou nabídku a postupuje ji k projednání ZO.

Ad 6. Smlouva o hrobovém místě.
Rada projednala návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 391-392.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o hrobovém místě dle předloženého návrhu.
Ad 7. Pohledávky.
Rada projednala nabídku společnosti AVP na spolupráci při vymáhání pohledávek. Starosta
zašle společnosti informace a podklady o pohledávkách obce pro návrh smlouvy.
Rada souhlasí s návrhem spolupráce a předáním podkladů pro uzavření smlouvy.
Ad 8. Lávka přes Jizeru.
Starosta informoval radu o průběhu poptávkového řízení na opravu dřevěné lávky přes Jizeru.
U došlých nabídek bylo vyžádáno doplnění podkladů.
Rada bere na vědomí.
Ad 9. Oslavy 600 let obce.
Členové rady obce a komise kultury a sportu projednali aktuální stav příprav oslav výročí
obce. Ve spolupráci se spolky je koordinováno organizační zajištění akce, požadavky na
odběr elektrické energie a nabízený sortiment v prodejních stáncích. Připravuje se obsah a
podoba pozvánky (700 ks) a plakátu (formát A2) s programem pro tisk. Významní hosté
obdrží pozvánku s průvodním dopisem a povolením k průjezdu. Medaile jsou objednány
včetně pouzdra/krabičky (200 + 10 ks). Bylo požádáno o uzavírku silnice III. třídy v obci.
Příští schůzka před jednáním Rady 7. 6. 2011.
Rada bere na vědomí

Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 24. 5. 2011

Lampa Dalibor
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

