
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 29. 05. 2012 

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

Program jednání:  

1. Webkamera – nabídka společnosti Netair 
2. Darovací smlouva – Dětské centrum 
3. Smlouva o výpůjčce – pozemek pro tabuli u čekárny 
4. Bytový pořadník 
5. Závěrečný účet obce 
6. Změna termínu Rady  

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Webkamera – nabídka společnosti Netair 

Rada projednala nabídku společnosti Netair na instalaci a provoz webkamery v obci. Rada 
poptala sestavu webkamera (statické snímky) + teploměr, vlhkoměr umístěnou na budově 
hasičárny s pohledem na školu, OU a náves dle obdržené nabídky. Další specifikace 
(umístění, úhel záběru, konektivita) budou předmětem dalšího jednání a upřesnění nabídky. 

Rada projednala nabídku společnosti Netair na instalaci a provoz webkamery v obci. 

Ad 2. Darovací smlouva – Dětské centrum 

Rada projednala návrh darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro Dětské 
centrum Semily, Obdobná smlouva byla schválena a uzavřena v roce 2011, ale finanční 
prostředky nebyly převedeny. 

Rada souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy s Dětským centrem dle předloženého 
návrhu.  

Ad 3. Smlouva o výpůjčce – pozemek pro tabuli u čekárny 

Starosta informoval radu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce na pozemek p.p.č. 2523/26 
(vedle autobusové zastávky na návsi), kde je umístěna informační tabule. Starosta projedná 
s vlastníky pozemku uzavření nové smlouvy s obcí za stávajících podmínek. 

Rada bere na vědomí informace o ukončení Smlouvy o výpůjčce na pozemek 
p.p.č. 2523/26 a pověřuje starostu projednáním návrhu nové smlouvy. 

Ad 4. Bytový pořadník 

Rada projednala návrh nového bytového pořadníku č. 2 sestavený bytovou komisí.  

Rada bere na vědomí přeložený návrh bytového pořadníku č. 2 a postupuje ho 
k projednání Zastupitelstvu obce. 



Ad 5. Závěrečný účet obce 

Rada projednala návrh Závěrečného účtu obce Benešov u Semil za rok 2011. Součástí 
závěrečného účtu je  Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření  obce Benešov u Semil 
za rok 2011, kterou provedl KU Liberec. 

Rada projednala návrh Závěrečného účtu obce Benešov u Semil za rok 2011 a postupuje 
ho k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 6. Změna termínu Rady 

Rada projednala návrh starosty na změnu termínu příštího jednání Rady obce z 5.6.2012 na 
úterý 12.6.2012. Důvodem přesunu je nepřítomnost starosty v původním termínu. 

Rada po projednání souhlasí se změnou příštího jednání Rady na 12.6.2012. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 29. 05. 2012  

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


