Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 7. 6. 2011
Přítomni:

Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč

Hosté:

Ing. Jiří Lukeš (FV)

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Závěrečný účet obce
Zateplení školy
Situace v Podskalí – hřiště
Dopis hejtmana
Oslavy 600 let obce
Různé

Ad 1. Závěrečný účet obce
Rada projednala návrh Závěrečného účtu obce Benešov u Semil za rok 2010.
Rada předkládá návrh závěrečného účtu obce k projednání finančnímu výboru a
zastupitelstvu obce.
Ad 2. Výzvy MŽP – dotační tituly
Na základě projednání na předchozím jednání rady obdržela obec cenovou nabídku od
společnosti Design 4 na zajištění přípravných prací a projektové přípravy pro podání žádosti
do výzvy MŽP na zlepšení tepelně-technických vlastností objektu školy. Rada se rozhodla, že
nebude žádat do aktuální výzvy MŽP mj. z důvodu finanční náročnosti celého projektu a
spolufinancování ze strany obce. Řešení tepelně-technických vlastností školy bude
předmětem dalších jednání.
Rada nesouhlasí s uzavřením smlouvy dle předložené nabídky a pověřuje starostu
dalším jednáním.
Ad 3. Situace v Podskalí - hřiště
Rada projednala dopis pana Kaděry stran špatného stavu tarasu a vzrostlých lip u bývalého
hřiště v Podskalí. Starosta informoval o místním šetření a jednání OŽP MěÚ Semily, podle
kterého není kácení lip přípustné. Rada souhlasí s návrhem vyvolání společného jednání všech
dotčených stran (obec Benešov, OŽP MěÚ Semily, pan Kaděra, majitel – TJ) o dalším
postupu.
Rada bere na vědomí předložené informace a souhlasí s návrhem společného jednání
zúčastněných stran.
Ad 4. Dopis hejtmana
Rada projednala dopis hejtmana Libereckého kraje s žádostí o podporu zachování stávajícího
způsobu a rozsahu financování dopravní obslužnosti ze strany státu.
Rada bere na vědomí.

Ad 5. Oslavy 600 let obce
Jednání rady předcházelo rozšířené jednání Komise kultury a sportu k přípravě oslav 600 let
obce. Předmětem schůzky bylo uspořádání prostoru v centru obce, organizační zajištění akce
a stánků spolků. Předseda kulturní komise a starosta informovali o aktuálním stavu příprav.
Rada bere na vědomí.
Ad 6. Různé
a. Dopravně bezpečnostní opatření v o obci.
Starosta informoval o jednání s projektantem (ing. Wolf) o Policií ČR (ing. Otmar) o
zpracování studie dopravně bezpečnostních opatření v oblasti školy a Domova Tereza
jako podkladu pro případnou budoucí žádost do Grantového fondu Libereckého kraje.
Rada bere na vědomí a souhlasí se zpracováním studie
b. Žádost do grantového programu na podporu kultury.
Liberecký kraj uveřejnil výzvu k předkládání žádostí do Grantového fondu
Libereckého kraje, programu č. 11 na podporu kultury. Obec připraví žádost na zpětné
financování oslav výročí 600 let obce. Uzávěrka žádostí je 8. 7. 2011. Místostarosta
prověří podmínky programu a připraví podání žádosti.
Rada bere na vědomí a souhlasí s přípravou žádosti.
Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 7. 6. 2011

Dalibor Lampa
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

