
Zápis z Rady obce Benešov u Semil dne 14. 05. 2013 

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

Program jednání:  

1. Cesta Valášek. 
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Benešov u Semil. 
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  MR Pojizeří  
4. Protokol o výsledku kontroly – Krizové řízení a CO 
5. Ukončení údržby obecních pozemků 
6. Změna úředních hodin Pošty Benešov u Semil 
7. Smlouvy na hrobová místa 
8. SMO ČR – informace o ukončení členství 
9. Přihláška do soutěže kronik 
10. Nabídka na izolaci stropu v budově ZŠ 
11. Nabídka na stavební výplň v ZŠ  
12. Oprava komunikace na Převráti  
13. Změna ÚPSÚ Benešov u Semil 
14. Změna trasy – cyklotrasy v Podolí  

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Cesta Valášek 

Projednání tohoto bodu bylo odročeno na příští jednání rady dne 28.5.2013 s prohlídkou na místě. 

Rada obce postupuje bod k projednání na příští jednání. 

Ad 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Benešov u Semil 

Rada projednala předloženou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. 
Kontrola z KÚ Libereckého kraje proběhla ve dnech 24.-25.4.2013. V průběhu kontroly nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo zprávu projedná společně se závěrečným účtem. 

Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a 
postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR Pojizeří za rok 2012 

Rada projednala předloženou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 
obcí Mikroregion Pojizeří za rok 2012.  

Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion 
Pojizeří za rok 2012 a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 4. Protokol o výsledku kontroly – Krizové řízení a CO 

Starosta obce seznámil Radu s průběhem kontroly z HZS dne 29.4.2013 zaměřené na dodržování 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Obec je připravena plnit úkoly uvedené v krizovém 
zákoně a Krizovém plánu ORP. 

Rada bere ba vědomí protokol o výsledku kontroly. 



Ad 5. Ukončení údržby obecních pozemků 

Rada projednala dopis pí. Janatové o ukončení údržby obecních pozemků p.p.č. 223/6, 223/1 a 
221/1 k datu 1.5.2013. 

Rada obce bere na vědomí předložený dopis o ukončení údržby obecních pozemků. 

Ad 6. Změna úředních hodin Pošty Benešov u Semil 

Rada projednala informaci o změně úředních hodin pobočky České pošty v Benešově u Semil od 
1.6.2013, a to v pracovní dny (Po-Pá) od 12.15 – 15.30 hodin. 

Rada obce bere na vědomí informaci o změně úředních hodin pobočky České pošty 
v Benešově u Semil. 

Ad 7. Smlouva o pronájmu hrobového místa 

Rada projednal návrhy smlouvy na pronájem hrobových míst č. 177 a 397, 398, 399. 

Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu hrobového místa č. 177 a Smlouvy 
o pronájmu hrobového místa č. 397, 398 a 399. 

Ad 8. SMO ČR – informace o ukončení členství 

Rada projednala dopis o ukončení členství obce Benešov u Semil ve Svazu měst a obcí ČR ke dni 
5.4.2013 na základě doručené žádosti o vystoupení. 

Rada obce bere na vědomí ukončení členství obce ve svazu města obcí ČR. 

Ad 9. Přihláška do soutěže kronik 

Rada projednala přihlášku obce do soutěže „O nejlepší kroniku Libereckého kraje“. Přihláška bude 
podána do 31. 5. 2013 na Státní okresní archív v Semilech společně s kronikou za rok 2010 nebo 
2011. Přihlášku a účast v soutěži projednal starosta s kronikářkou obce.  

Rada obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže „O nejlepší kroniku Libereckého kraje“ 
dle předloženého návrhu. 

Ad 10. Nabídka na izolaci stropu v budově ZŠ 

Rada projednala cenovou nabídku na opravu tepelné izolace stropní konstrukce základní školy 
v Benešově u Semil (ze dne 23.4.2013) technologií foukané minerální izolace, kterou předložila 
firma Machstav s.r.o.  

Rada obce bere na vědomí předloženou nabídku na opravu tepelné izolace střechy ZŠ a 
postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 11. Nabídka na stavební výplň v ZŠ 

Rada projednala cenovou nabídku firmy Kotas na stavební úpravy prostoru schodiště ZŠ z důvodu 
snížení tepelných úniků. Jedná se o oddělení prostoru chodby a schodiště od přístupu do suterénu. 
Nabídku poptal ředitel školy. 

Rada obce bere na vědomí předloženou nabídku na stavební výplň v budově ZŠ. 



Ad 12. Oprava komunikace na Převráti 

Rada projednala nabídky na opravu (penetraci) místí komunikace na Převráti. Z obdržených 
nabídek byla k realizaci doporučena nabídka společnosti HNH Hrabačov z důvodu nižší ceny.  

Rada obce souhlasí s provedením opravy místní komunikace a doporučuje uzavření smlouvy 
se společností HNH na základě nižší předložené cenové nabídky. 

Ad 13. Změna ÚPSU Benešov u Semil 

Na základě usnesení ZO je obec povinna do 3 let od schválení územního plánu (ÚP) shromažďovat 
žádosti o změnu ÚP a do září 2014 schválit změnu ÚP Benešov u Semil. Ve spolupráci s MěÚ 
Semily budou připraveny a zveřejněny podklady pro žádosti o změnu ÚP s termínem podání do 
23.9.2013.  

Rada obce bere na vědomí informace o podmínkách změny ÚPSÚ Benešov u Semil. 

Ad 14. Žádost o změnu vedení cyklotrasy v Podolí 

Rada projednala žádosti občanů o změnu vedení plánované cyklotrasy Greenway Jizera v Podolí 
oproti stavu zaneseném do ÚP a aktuálnímu návrhu projektové dokumentace (DUR). Starosta a 
místostarosta obce vyvolají jednání s Městem Semily jako zpracovatelem PD. Do 23.9.2013 je třeba 
podat žádost o změnu ÚP. 

Rada obce bere na vědomí obdržené žádosti a pověřuje starostu a místostarostu jednáním 
v této věci se zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumenatace. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 14. 05. 2013  

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


