
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 06. 03. 2012 

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

Hosté:  Ing. Jiří Lukeš st. (předseda finančního výboru) 

Program jednání:  

1. Dopis NETAIR 
2. Veřejná služba 
3. Zpráva o bezpečnostní situaci 2011 
4. Smlouva hrobovém místě 
5. Žádost o bezúplatné převedení cesty 
6. Sázení stromů s Čmelákem 
7. Žádost o finanční podporu 
8. Odměny pro členy výborů a komisí 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Dopis NETAIR 

Rada projednala dopis společnosti NETAIR, s.r.o. ve věci umístění webové kamery 
společnosti HITNET na sloupu KTR (souhlas Rady obce ze dne 7.2.2011). Dopis požaduje 
upřesnění použité technologie a odkazuje na znění uzavřené smlouvy mezi obcí a společností 
NETAIR. Starosta očekává odpověď se stanoviskem společnosti HITNET (Jan Honců). 
Naplnění usnesení je podmíněno neporušením platných smluv nebo dohodou obou stran.  

Rada bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu dalším jednáním 
s oběma zúčastněnými stranami. 

Ad 2. Veřejná služba 

Starosta informoval členy Rady o jednání na Úřadu práce o rozsahu a podmínkách plnění 
smlouvy o veřejné službě. Starosta předal ÚP připomínky Zastupitelstva ke znění smlouvy 
(podmínky výpovědi a ukončení smlouvy).  

Rada bere na vědomí předložené informace o jednání na Úřadu práce o veřejné službě.  

Ad 3. Správa o bezpečnostní situaci 

Starosta seznámil členy Rady obce se zněním Zprávy o bezpečnostní situaci v katastru obce 
Benešov u Semil v roce 2011.  

Rada bere na vědomí obsah Zprávy o bezpečnostní situaci v katastru obce Benešov 
u Semil v roce 2011. 

Ad 4. Smlouva o hrobovém místě 

Rada projednala návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 184, 185 s panem Tomášem 
Jiráskem. 



Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu hrobového místa dle návrhu. 

Ad 5. Sázení stromů s Čmelákem 

Starosta seznámil členy Rady s projektem vysázení 11 ks javorů klen ve sportovním areálu, 
který bude podkladem pro žádost o podporu. Podmínkou je aktivní zapojení žáků školy. 

Rada bere na vědomí předložený projekt o projektu sázení stromů. 

Ad 6. Žádost o bezúplatný převod pozemku 

Rada obce projednala možnost požádání Pozemkového fondu ČR o bezúplatný převod 
pozemku p.p.č.2504/1 do majetku obce. Podnětem byl návrh obyvatel v místě pozemku (p. 
Mašek, p. Liďák).  

Rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2504/1 v k.ú. 
Benešov u Semil do majetku obce. 

Ad 7. Žádost o finanční podporu 

Rada obce projednala žádost společnosti JVS Semilská pekárna, s.r.o. o finanční podporu na 
provoz pojízdné prodejny. Vzhledem k existenci dvou prodejen smíšeného zboží na území 
obce je to nepřijatelné. 

Rada nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory na základě předložené žádosti 
společnosti JVS Semilská pekárna, s.r.o. 

Ad 8. Odměny pro členy výborů a komisí 

Rada obce projednala možnosti odměňování členů komisí a výborů – nezastupitelů. Starosta 
vyzve předsedy výborů a komisí k předložení podkladů pro odměny na příští jednání Rady. 

Rada projednala podmínky odměn pro členy výborů a komisí a pověřuje starostu a 
předsedy komisí a výborů předložením podkladů na příští jednání. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 6. 3. 2012  

 

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


