Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 2. 9. 2014
Přítomni:

Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč

Program jednání:
1. Změna č. 1 územního plánu
2. Cesta Muchov
3. Smlouva na hrobové místo
4. Informace Policie ČR - přehled měření rychlosti
5. Oznámení o přezkoumání hospodaření obce a DSO
6. Opravy komunikací 2015
7. Projekt RYTMUS
8. Petice SMO ČR
9. Podněty občanů
10. Nasměrování daní z hazardu
11. Program jednání ZO
Projednání jednotlivých bodů:
Ad 1. Změna č. 1 územního plánu
Rada obce projednala další postup při realizaci změny ÚP, která má být pořízena do tří let od
schválení ÚP. Z předložených žádostí o změnu byla většina ze strany pořizovatele a
dotčených orgánů zamítnuta. Jako nejvhodnější řešení se jeví schválit zprávu (varianta B), ale
změnu nepořizovat a vše přesunout na dobu 5 let od pořízení UP v rámci pořízení změny č. 2.
Rada obce bere na vědomí informace o pořízení změny územního plánu č. 1 a
doporučuje Zastupitelstvu obce schválit usnesení dle varianty B v předložených
podkladech.
Ad 2. Cesta Muchov
Rada obce projednala návrh řešení zpřístupnění cesty p.p.č. 2554 v Podolí s využitím
stávajících soukromých pozemků. Starosta informoval o stav jednání s vlastníky dotčených
pozemků. Je třeba vyřešit přístupy k pozemkům kolem cesty. Geodet provede vytyčení
pozemků a návrh oddělení dotčených částí.
Rada obce bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu dalším jednáním.
Ad 3. Smlouva na hrobové místo
Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu hrobového místa č. 118.
Ad 4. Informace Policie ČR – přehled měření rychlosti
Rada obce projednala informace Policie ČR o výsledcích měření rychlosti na silnici II/292 na
území obce v období jednoho měsíce (červen, červenec 2014).
Rada obce bere na vědomí předložené informace.
Ad 5. Oznámení o přezkoumání hospodaření obce a DSO
Starosta informoval o nahlášených termínech přezkoumání hospodaření obce (17.9.2014) a
DSO Mikroregion Pojizeří (18.9.2014).
Rada obce bere na vědomí informace o přezkoumání hospodaření obce a DSO.

Ad 6. Opravy komunikací
Rada obce projednala orientační rozpočty možných oprav místních komunikací v roce 2015.
Jedná se např. o komunikaci nad býv. prodejnou potravin u školy, v Podmošně směrem na
Podskalí, Podolí směr Muchova pod. Rozsah a specifikace případných oprav bude předmětem
dalších jednání.
Rada obce bere na vědomí předložené informace.
Ad 7. Projekt RYTMUS
Obec obdržela návrh o.p.s. Rytmus Liberec na zapojení do pilotního projektu. Jedná se o
zaměstnání jedné osoby z Domova Tereza v rámci zkoušky integrace osob v rozsahu 2-3
hodiny/týden do konce orku 2014. Osoba bude pracovat pod dozorem.
Rada obce souhlasí se zapojením do pilotního projektu dle předloženého návrhu.
Ad 8. Petice SMO ČR
Starosta informoval o petice Svazu měst a obcí ČR. Předmětem petice je řešení problematiky
veřejného pořádku a sociální problematiky. Petice bude nabídnuta k podpisu zastupitelům.
Rada obce bere na vědomí informace o petici Svazu měst a obcí ČR.
Ad 9. Podněty občanů
Rada obce se zabývala podněty občanů. Jednalo se o informaci o kácení stromu v rámci
oplocené zahrady a otázku umístění zrcadla pod Kravínem.
Rada obce bere na vědomí předložené podněty občanů a pověřuje starostu jejich
řešením.
Ad 10. Nasměrování daní z hazardu
Rada projednala způsob dalšího nakládání s příjmy z daní z hazardních her v rozpočtu obce.
Doposud byly prostředky směřovány do práce s mládeží a tělovýchovné činnosti. Rada
schválila návrh v rámci podpory práce s mládeží hradit plavání pro žáky ZŠ a MŠ Benešov
(vstupy, dopravu). Předpokládané náklady pro ZŠ a MŠ činí cca 10 tis. kč/rok, příjmy
z hazardu jsou ve výši cca 25-30 tis. Kč/rok.
Rada obce souhlasí se způsobem využití prostředků z daní z hazardních her ve prospěch
práce s mládeží dle návrhu.
Ad 11. Program jednání ZO
Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 18. září 2014. Jedná se
o poslední zasedání ZO ve stávajícím volebním období. Program jednání je dán mj. body
projednanými Radou obce v rámci posledních jednání.
Rada obce schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 18. Září
2014dle předloženého návrhu.
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 2.9. 2014

Dalibor Lampa, starosta

Ing. Jiří Lukeš, místostarosta

