
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 08. 01. 2013 

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

Program jednání:  

1. Kontrola ÚP Libereckého kraje 
2. Veřejně prospěšné práce – počet zaměstnanců 
3. Informace o jednáni s Hybler Invest – směna pozemků 
4. Podklady k rozpočtu – žádosti spolků o dotaci  
5. Webkamera stožár (dokončení projektu – Netair) 
6. Hrobová místa 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Kontrola ÚP Libereckého kraje 

Rada projednala záznam z výsledku místního šetření ÚP ze dne 21.11.2011. Předmětem 
kontroly bylo plnění smlouvy o výkonu veřejné služby (VS). Kontrola shledala, že ze strany 
realizátora (obec) jsou plněna všechny ustanovení smlouvy. 

Rada obce bere na vědomí informace o výsledku kontroly ÚP. 

Ad 2. Veřejně prospěšné práce – počet zaměstnanců 

Rada projednala obsah žádosti na pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). 
V roce 2012 získala obec z VPP jednoho pracovníka, k tomu využívala veřejnou službu. Na 
rok 2013 bude požádáno opět o jedno pracovní místo. Další pracovní místa budou řešena 
v závislosti na počtu stálých zaměstnanců (L. Matura st.) 

Rada obce souhlasí s podáním žádosti na ÚP o jedno pracovní místo v rámci Veřejně 
prospěšných prací. 

Ad 3. Informace o jednáni s Hybler Invest – směna pozemků 

Starosta informoval o posledním jednání ing. Kuršelem. Majitel pozemku odsouhlasil směnu 
pozemků projednanou ZO. Bylo zadáno zpracování geometrického plánu, na základě kterého 
se připraví smlouva o směně pozemků. 

Rada obce bere na vědomí informace z jednání o směně pozemků a pověřuje starostu 
přípravou a předložením návrhu smlouvy.  

Ad 4. Podklady k rozpočtu – žádosti spolků o dotaci 

Do konce ledna je třeba přeložit žádosti spolků o dotace na rok 2013 spolu s vyúčtováním 
dotace za rok 2012. Žádosti budou projednány v rámci přípravy výdajové části rozpočtu obce 
na rok 2013. Rada pověřila zástupce TJ a SDH předložením podkladů do uvedeného termínu. 
Ostatní spolky kontaktuje starosta. 

Rada bere na vědomí předložené informace a ukládá zástupcům spolků předložením 
žádostí o dotaci na rok 2013 do konce ledna. 



Ad 5. Webkamera stožár (dokončení projektu – Netair) 

Rada projednala informace o projektu webkamery ve spolupráci s firmou Netair s.r.o. Kamera 
byla na podzim instalována a uvedena do provozu, snímky jsou zpřístupněny na internetových 
stránkách obce. Starosta informoval o finančním vyrovnání v rámci projektu. V další fázi 
bude v průběhu roku 2013 řešeno připojení meteostanice. 

Rada obce bere na vědomí informace o dokončení projektu webkamery. 

Ad 6. Smlouvy na hrobová místa 

Rada projednala návrhy smluv o nájmu hrobových míst číslo 367 a 368, resp. 55 a 56. 

Rada obce souhlasí s uzavřením smluv o nájmu hrobových míst číslo 367 a 368, 55 a 56. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 08. 01. 2013  

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


