Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 8. 7. 2014
Přítomni:

Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, ing. Jiří Lukeš st.,
Ing. Luděk Václavík

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cenové nabídky na nátěr stožáru
Informace EKOKOM
Nabídka SKS – pytle textil
Pojízdná prodejna
Smlouva na hrobové místo
Nájemní smlouva s RWE
Výmaz předkupního práva
Požadavek na rekonstrukci soc. zařízení ZŠ a MŠ

Projednání jednotlivých bodů:
Ad 1. Cenové nabídky na nátěr stožáru
Rada projednala cenové nabídky na nátěr stožáru KTR. Obec obdržela tři nabídky, všechny
odpovídají zadávací dokumentaci. Nejnižší nabídku předložil Jaroslav Mašek, starosta
projedná podmínky a rozsah zakázky a zajistí vystavení objednávky. Realizace v září 2014.
Rada obce po projednání předložených nabídek souhlasí s výběrem nejnižší nabídky a
pověřuje starostu vystavením objednávky na provedení díla. Rada doporučuje doplnění
zakázky o třetí nátěr s odpovídajícím navýšením ceny dle předložené nabídky.
Ad 2. Informace EKOKOM
Starosta seznámil radu s informacemi společnosti EKOKOM, a.s. Za rok 2013 bylo
zpracováno 25,558 tun tříděného odpadu. Obec obdržela od společnosti částku 62.793,- Kč
odpovídající odevzdanému množství tříděného odpadu.
Rada obce bere na vědomí předložené informace.
Ad 3. Nabídka SKS – pytle na odpad
Rada projednala nabídku společnosti SKS na využití pytlů na textil v rámci podpory třídění
odpadu. Pytle o objemu 120 litrů, cena pytle i cena za zpracování odpadu - zdarma. Svoz bude
probíhat společně s ostatními druhy odpadu. Od července 2014 jsou v obci na sběrných
místech rozmístěny tři kontejnery na textil od společnosti WTÓRPOL.
Rada obce po projednání souhlasí s předloženou nabídkou SKS.
Ad 4. Pojízdná prodejna
Od 11. 7. 2014 bude na území obce opět zahájen provoz pojízdné prodejny. Prodejna bude do
obce zajíždět dvakrát týdně (v rámci trasy z Jablonce). Rada projednala návrh poskytnutí
příspěvku na služby pojízdné prodejny ve výši 1000 kč/měsíc.
Rada obce bere na vědomí informaci o provozu pojízdné prodejny na území obce a
souhlasí s poskytnutím příspěvku dle návrhu.
Ad 5. Smlouva na hrobové místo
Rada obce po projednání souhlasí s uzavření Smlouvy na hrobové místo č. 195-196.

Ad 6. Nájemní smlouva s RWE
Rada projednala návrh nájemní smlouvy se společností RWE za pronájem plynové soustavy
do doby odblokování SFŽP (udržitelnost projektu). Dle vyjádření energetického regulačního
úřadu činí nové nájemné 11.609,- Kč/rok.
Rada obce po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu plynové soustavy
dle předloženého návrhu.
Ad 7. Výmaz předkupního práva
Rada projednala žádost pana V. Blažka o výmaz předkupního práva obce z pozemků v Podolí
v jeho vlastnictví. Předkupní právo bylo na pozemky vloženo na základě schváleného
územního plánu z důvodu plánovaného vedení stezky Greenway Jizera. Vzhledem
k navrhované změně vedení stezky není nadále důvod pozemky blokovat.
Rada obce bere na vědomí žádost o vymazání předkupního práva a postupuje ji
k projednání Zastupitelstvu obce.
Ad 8. Požadavek na rekonstrukci soc. zařízení ZŠ a MŠ
Rada obce projednala požadavek ředitele ZŠ a MŠ Benešov na provedení rekonstrukce
dívčích a chlapeckých záchodků. Stávající stav je vyhovující, ale pouze dočasně. Rada
požaduje předložení projektové dokumentace projednané s Krajskou hygienickou stanicí, vč.
výkazu výměr, jako podklad pro vyhlášení výběrového řízení. Výsledek VŘ projedná
hodnotící komise složená ze zástupců ZŠ a MŠ, a zřizovatele. Výsledek VŘ bude podkladem
pro návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2015. Náklady na PD ponese obec jako majitel budovy.
Rada obce souhlasí s návrhem na provedení rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ a MŠ
Benešov za stanovených podmínek a pověřuje ředitele příspěvkové organizace jednáním
v této věci a zajištěním a předložením projektové dokumentace dle požadavků
stanovených radou.
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 8.7. 2014

Dalibor Lampa, starosta

Ing. Jiří Lukeš, místostarosta

