
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 11. 10. 2011 

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

Hosté:  Ing. Jiří Lukeš st. (Finanční výbor) 

Program jednání:  

1. Informace z porady starostů 
2. Oznámení o přezkoumání hospodaření obce a DSO 
3. Výsadba stromů 
4. Žádost o byt 
5. Prvky Tomovy parky 
6. Různé 

 
 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Informace z porady starostů 

Starosta informoval členy rady o programu a výstupech porady starostů. Jednalo se mj. 
o systém svozu a likvidace odpadů (změnu cen po změně DPH), zajištění veřejné služby ze 
strany ÚP, zprávu Policie ČR, informace  dozoru MV ČR  (příprava nové vyhlášky) a 
Informačním systému veřejné správy (vč. Registru územní identifikace, adres a nemovitostí). 

Rada bere na vědomí informace z porady starostů. 

Ad 2. Oznámení o přezkoumání hospodaření obce a DSO 

Starosta informoval radu o termínu přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil a DSO 
Mikroregion Pojizeří v roce 2011, které proběhne ve dnech 24. a 25. října.  

Rada bere na vědomí. 

Ad 3. Výsadba stromů 

Starosta informoval radu o projektu o.s. Čmelák, které podporuje vysazování stromů a alejí za 
aktivní účasti dětí (vč. nalezení lokalit, zpracování projektu, sázení). Na základě jednání se ZŠ 
se žáci z naší obce zapojí do projektu vysazením nových stromů ve sportovním areálu namísto 
stávajících starých javorů. Akce proběhne na jaře 2012. 

Rada bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu ve spolupráci 
s ředitelem školy zajištěním nezbytných kroků k realizaci záměru. 

Ad 4. Žádost o byt 

Rada projednala žádost o byt paní Miloslavy Jínové, bytem v Benešově u Semil. 

Rada projednala předloženou žádost o byt a postupuje ho bytové komisi. 



Ad 5. Prvky Tomovy parky 

Rada projednala možnost zapojení SDH do nákupu prvků z nabídky společnosti Tomovy 
parky. SDH projevil zájem o houpačky s podmínkou vyjasnění záručních podmínek a 
finanční náročnosti provozu. Místostarosta zjistí podmínky na základě upřesněného 
požadavku SDH. 

Rada bere na vědomí a pověřuje místostarostu zajištěním dalších kroků k realizaci akce. 

Ad 6. Různé 

Vl. Plecháč vznesl dotaz na péči o prameny pitné vody na území obce. Péči o prameny a 
jejich ochranné pásmo zajišťuje Svak. Starosta vznese dotaz na zajištění péče o prameny na 
jednání VHS Turnov. 

Rada bere na vědomí a pověřuje starostu zjištěním informací. 

 

Zapsal: Jiří Lukeš dne 11. 10. 2011  

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


