
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 03. 04. 2012 

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

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

Program jednání:  

1. Program obnovy venkova – příprava žádostí o dotace 
2. Lavičky – nad Příkrým 
3. Pozemky u bytovek na Převráti 
4. Veřejná služba a Veřejně prospěšné práce 
5. Žádosti o umístění zrcadel u výjezdů na hlavní silnici 
6. Výsadba stromů a montáž prvků 
7. Natáčení videozáznamů pro KTR a web 
8. Žádost o dotaci z Programu G-99 
9. Program jednání Zastupitelstva obce 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Program obnovy venkova – příprava žádostí o dotace 

Rada projednala návrh žádosti o dotaci z Grantového programu Libereckého kraje č. 17 – 
Programu obnovy venkova. Z vyhlášených dotačních titulů 1-4 doporučila Rada žádost na 
opravu místních komunikací.  

Rada obce bere na vědomí přeložené informace o přípravě žádosti do Programu obnovy 
venkova a ukládá starostovi předložit žádost k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 2. Lavičky – nad Příkrým 

Starosta informoval členy Rady o stavu přípravy umístění lavičky nad Příkrým. Majitelé 
pozemku p.p.č. 1023 souhlasí s umístěním, starosta projedná souhlas s uživatelem pozemku 
(ZD Agro Jizeran) a informuje Obec Příkrý. 

Rada bere na vědomí předložené informace.  

Ad 3. Pozemky u bytovek na Převráti 

Rada obce projednala návrh záměru směny pozemků p.p.č. 357/5 a 361/3 a,c mezi Bytovým 
družstvem a Obcí Benešov u Semil na základě zpracovaného geometrického plánu.  

Rada projednala přeložený návrh a ukládá starostovi předložit záměr směny pozemků 
na jednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 4. Veřejná služba a Veřejně prospěšné práce 

Dne 1. 4. 2012 nastoupil na zřícené pracovní místo veřejně prospěšných prací pan Hofman do 
konce roku. Obec požádala o přidělení pracovníků na veřejnou službu v počtu tří osob. 

Rada obce bere na vědomí informace o veřejné službě a veřejně prospěšných pracích. 



Ad 5. Žádosti o umístění zrcadel u výjezdů na hlavní silnici 

Rada projednala žádosti o umístění zrcadel na území obce. Jedná se o čtyři lokality (včetně 
výjezd z Boudovačky). V případě výjezdu ze soukromé cesty se majitel bude finančně podílet. 

Rada bere na vědomí předložené žádosti a ukládá starostovi projednat podmínky 
umístění zrcadel. 

Ad 6. Výsadba stromů a montáž prvků 

Starosta informoval o přípravě výsadby stromů ve sportovním areálu. V průběhu dubna 
proběhne výsadba 10 javorů (umístění konzultováno s akad. malířem Salabou), původní 
stromy již byly odstraněné. V dubnu proběhne formou šéfmontáže instalace dvojhoupaček od 
společnosti Tomovy parky. Obec následně zajistí přípravu dopadové plochy pod houpačkami. 

Rada bere na vědomí předložené informace o výsadby stromů ve sportovním a reálu a 
instalace dvojhoupaček ve sportovním a hasičském areálu. 

Ad 7. Natáčení videozáznamů pro KTR a web 

Rada projednala podmínky natáčení videozáznamů z akcí v obci pro vysílání v KTR a web. 
Obec uzavře smlouvu s p. Kroupou. Výběr akcí doporučí kulturní komise. 

Rada bere na vědomí informace o podmínkách natáčení videozáznamů a pověřuje 
kulturní komise výběrem akcí pro natáčení. 

Ad 8. Žádost o dotaci z Programu G-99 

Rada projednala informaci o podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje – 
programu G-99. Obec žádá o 20 tis. Kč na pokračování opravy lávky přes Jizeru.  

Rada bere na vědomí informace o podání žádosti o dotaci Programu G-99. 

Ad 9. Program jednání Zastupitelstva obce 

Rada projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva obce dne 19. 4. 2012: 
1. Smlouva o cetrálním zadavateli (Plyn) 
2. Darovací smlouva s MR 
3. Pozemky – žádast na PF ČR o bezúplatný převod – 2504/1 
4. Pozemky u bytovek na Převráti 
5. Dotace z POV LK 
6. Různé 

Rada schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dle předloženého návrhu. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 03. 04. 2012  

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


