
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 15. 05. 2012 

Přítomni:  Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, Ing. Jan Hylmar 
Hosté:  Ing. Jiří Lukeš st. (předseda finančního výboru) 

Program jednání:  

1. Nabídka odkupu nemovitosti 
2. Informace z porady starostů 
3. Dotace z Programu G-99 
4. Dotace z Fondu požární ochrany LK 
5. Cyklotrasa Jizera – předkupní práva obce na pozemky KSS 
6. Žádost o byt 
7. Webkamera  - vyjádření NETAIR 
8. Nájemní smlouvy na hrobová místa 
9. Informace o odmítnutí podepsání dodatku k nájemní smlouvě 
10. Závěrečná zpráva o kontrole hospodaření 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Nabídka odkupu nemovitosti 

Rada projednala opakovanou nabídku na odkup nemovitosti č.p. 33 (bývalá restaurace) 
s přilehlými pozemky (st.p.č. 85 a p.p.č. 1143, 1148, 1134/3, 1134/4, 181/2). 

Rada projednala nabídku odkupu nemovitosti a postupuje ji k projednání ZO. 

Ad 2. Informace z porady starostů 

Starosta informoval o obsahu a výstupech z porady starostů obcí ORP Semily 

Rada bere na vědomí předložené informace.  

Ad 3. Dotace z Programu G-99 

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč z Programu G-
99 Grantového fondu LK na opravu dřevěné lávky v Benešově. Na spolufinancování dotace 
budou použity prostředky z rozpočtu obce (100 tis. Kč). 

Rada bere na vědomí informace o dotaci Programu G-99 Grantového fondu LK. 

Ad 4. Dotace z Fondu požární ochrany LK 

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany LK ve 
výši 42 tis. Kč na opravu dopravního vozidla Opel a 60 tis. Kč na nákup přenosné stříkačky. 
Smlouvy budou předloženy na příštím jednání. Prostředky z rozpočtu obce budou použity na 
spolufinancování dotace, nákup ochranných prostředků a údržbu cisterny. 

Rada bere na vědomí informace o dotacích z Fondu požární ochrany Libereckého kraje. 

Ad 5. Cyklotrasa Jizera – předkupní práva obce na pozemky KSS 



Starosta informoval o situaci s vypořádáním pozemků pod plánovanou cyklostezkou Jizera ze 
strany Krajské správy silnic LK. U pozemků p.p.č. 25/22, 36/7 a 217/1 je v katastru 
nemovitostí zaneseno předkupní právo ve prospěch Obce Benešov u Semil. Starosta a 
místostarosta obce projednají zájem o odprodej uvedených pozemků a rozsah záboru. 

Rada bere na vědomí předložené informace o stavu vypořádání pozemků a pověřuje 
starostu a místostarostu dalším jednáním. 

Ad 6. Žádost o byt 

Rada projednala předloženou žádost o obecní byt ze strany manželů Valáškových. Žádost 
bude postoupena bytové komisi k projednání a zařazení do bytového pořadníku. Rada a 
Zastupitelstvo projedná možnost přidělení bodů z důvodu sociální situace žadatelů 

Rada projednala předloženou žádost o byt a postupuje ji k projednání bytové komisi. 

Ad 7. Webkamera – vyjádření Netair 

Rada projednala vyjádření společnosti Netair k aktuální situaci kolem umístění webkamery 
HITNET (Jan Honců) na sloupu KTR. Vzhledem k tomu, že dosud ze stran Hitnet nebyly 
učiněny žádné kroky, ztrácí platnost souhlasné usnesení Rady ze dne 7. 2. 2012 k umístění 
webkamery na stožáru KTR. 

Rada po projednání ruší souhlas s umístěním webkamery firmy Jan Honců – Hitnet na 
stožáru KTR. 

Ad 8. Nájemní smlouvy na hrobová místa 

Rada projednala Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 558 a Smlouvu o nájmu hrobového 
místa č. 404.  

Rada po projednání souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 558 a 
Smlouvy o nájmu hrobového místa č. 404 dle předloženého návrhu. 

Ad 9. Informace o odmítnutí podepsání dodatku k nájemní smlouvy 

Rada projednala dopis paní Vlčkové k zaslanému dodatku k nájemní smlouvě a souhlasí 
s odesláním dopovědi v předloženém znění. Starosta seznámil radu s žádostí Krajského soudu 
o dodání podkladů k probíhajícímu soudnímu sporu. 

Rada bere na vědomí přeložené informace. 

Ad 10. Závěrečná zpráva o kontrole hospodaření 

Rada projednala závěrečné zprávy o kontrole hospodaření obce Benešov u Semil a DSO 
Mikroregion Pojizeří za rok 2011. V obou případech nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření bude součástí Závěrečného účtu obce za rok 2011. 

Rada bere na vědomí Závěrečnou zprávu o kontrole hospodaření obce Benešov u Semil 
a Závěrečnou zprávu o kontrole hospodaření DSO MR Pojizeří za rok 2011. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 15. 05. 2012  

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


