
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 10. 07. 2012 

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

Program jednání:  

1. Žádost o odprodej pozemku 
2. Smlouva na hrobová místa 
3. Webkamera 
4. Oprava místních komunikací 
5. Geotermální elektrárna 
6. Různé 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Žádost o odprodej pozemku 

Rada projednala žádost o odprodej pozemků st.p.č. 368 (o výměře 22 m2) a části pozemku 
p.p.č. 203/3 (o výměře 46 m2). Na pozemcích se nachází stávající a´garáž a přístupová cesta.  

Rada obce bere na vědomí žádost o odprodej pozemku a pověřuje starostu předložením 
záměru prodeje pozemku na jednání Zastupitelstva obce. 

Ad 2. Smlouvy na hrobová místa 

Rada projednala návrhy smluv o nájmu hrobových míst číslo 325, 326, 132, 155 a 357. 

Rada obce souhlasí s uzavřením smluv o nájmu hrobových míst číslo 325, 326, 132, 155 a 
357 dle předloženého návrhu. 

Ad 3. Webkamera 

Po předchozím projednání předložil místostarosta snímky obce ze stožáru KTR. Rada zvolila 
umístění webkamerys pohledem na východ (pohled na obce, OU a Krkonoše). Na stožár bude 
umístěna webkamera dle nabídky společnosti Netair s.r.o. Vladimír Plecháč pozve na příští 
jednání Rady pana Josefa Hejrala za účelem projednání technického řešení meteostanice.. 

Rada obce souhlasí s umístění webkamery na stožár KTR dle předložené cenové 
nabídky a upřesňujících požadavků.  

Ad 4. Oprava místních komunikací. 

Rada obce projednala cenové nabídky na opravu místních komunikací v obci (Hořeňačka, 
Podolí). Zastupitelstvo kraje neschválilo žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého 
kraje – programu č. 17 (Program obnovy venkova) na opravu komunikací. Opravy budou 
realizovány z rozpočtu obce v plánovaném rozsahu. Starosta na příští jednání předloží návrh 
smluv o dílo s vybraným dodavatelem. 

Rada obce po projednání bere na vědomí nabídky na opravu místních komunikací a 
pověřuje starostu zajištěním předložením návrhu smluv o dílo. 



Ad 5. Geotermální elektrárna 

Starosta sestaví na základě obdržených podnětů seznam dotazů a připomínek zastupitelů a 
občanů k záměru výstavby geotermální elektrárny a zašle ho zástupci investora. Místostarosta 
zajistí zveřejnění záměru na internetových stránkách obce. 

Rada bere na vědomí a pověřuje starostu a místostarostu dalšími kroky.  

Ad 6. Různé 

Rada se seznámila s ukázkami upomínkových buttonů s motivem znaku obce 
(www.plackuj.cz). V současnosti používá obec stávající odznaky se znakem obce. Případný 
odkup buttonů projedná rada v rámci příprav příštího Sjezdu rodáků. 

Rada projednala informace o umístění laviček na vrchu Benešov. Předpokládané umístění se 
slavnostním otevřením je naplánováno na září t. r. 

Komise kultury projedná s V. Kroupou natočení dalších videozáznamů z akcí obci pro 
kabelovou TV.  

Rada bere na vědomí předložený informace. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 10. 07. 2012  

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


