
   Zápis z jednání rady obce Benešov u Semil dne 13.1.2015 
 

Přitomni:  

Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek  

Hosté: 

 Hubař Jan, Medek Jiří, Plecháč Vladimír 

Program: 

1. Prodej pozemku panu Starému 

2. Stanovení sběru odpadů 

3. Předběžný výsledek hospodaření obce za rok 2014 

4. Připomenutí – plány práce 

5. Připomenutí – vyúčtování a žádosti o dotaci 

6. Změna termínu rady  

7. Voda a VHS 

 

Starosta navrhl vzhledem k přítomnosti hostů přesunout bod č. 7 na projednání jako první.  

Odsouhlaseno všemi 5-ti členy rady.  

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 7. Voda a VHS 

Rada obce projednala společně s hosty (pracovní skupinou) záležitost zásobování obce 

Benešov u Semil vodou, právní vztahy mezi obcí Benešov u Semil a VHS Turnov. Možnosti 

osamostatnění včetně nákladů spojených s dodávkou vody do domácností plynoucí z platné 

legislativy. Starosta seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení na pořízení projektové 

dokumentace na rekonstrukci objektů VDJ Benešov nový a VDJ Benešov starý a 

s technickým stavem zbylých vodojemů. Starosta zajistí schůzku pro zájemce s vedoucím 

pobočky SčVK Semily p. Vackem ke zjištění bližších informací o stavu vodovodního řadu 

v obci a principu jeho funkce. Dále bude sjednána schůzka s vedoucím oblastního závodu 

Turnov ing. Kovalčíkem ohledně podmínek a možností provozování vodovodu v obci 

v případě vystoupení z VHS Turnov a se starostkou obce Košťálov  paní Cincibusovou pro 

informace ohledně jejich provozování vodovodního řadu (nejsou ve VHS Turnov).  

Rada obce bere na vědomí informace o záležitosti „voda Benešov u Semil“. 

 

Ad. 1. Prodej pozemku panu Starému 

Rada obce projednala žádost p. Starého o koupi pozemku p.č. 1585/3 o výměře 158 m2. Rada 

pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy a postupuje věc k projednání Zastupitelstvu obce. 

Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 1585/3, pověřuje starostu sepsáním 

kupní smlouvy a postupuje k projednání Zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 2. Stanovení sběru odpadů 

Rada obce projednala nutnost vydání aktualizované obecně závazné vyhlášky obce o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů 

včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem. Dle 

doporučeného způsobu odděleného sběru kovového odpadu v obci bude zajištěn pravidelný 

sběr tzv. „železná neděle“ smluvně s SDH Benešov u Semil. Ohledně sběru biologicky 

rozložitelné složky bude na jednání rady dne 10.2.2015 pozván p. Faistaver z firmy Marius 

Pedersen. 

Rada obce bere na vědomí nutnost vydání OZV obce o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné 

složky a nakládání se stavebním odpadem. 

 



Ad. 3. Předběžný výsledek hospodaření obce za rok 2014 

Rada obce projednala předběžný výsledek hospodaření obce za rok 2014, kdy stav běžného 

účtu je 4.797.831,50 Kč, sociální fond 17.671,90 Kč a u ČNB 12.934,- Kč 

Rada obce bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření obce za rok 2014. 

 

Ad. 4. Připomenutí – plány práce 

Rada obce projednala připomenutí dodání plánů práce spolků obce Benešov u Semil na rok 

2015 předsedovi kulturní komise pro vytvoření kalendáře akcí na rok 2015 pro případné 

řešení kolizí termínů akcí.  

Rada obce bere na vědomí připomenutí dodání plánů práce spolků obce Benešov u Semil na 

rok 2015 předsedovi kulturní komise. 

 

Ad. 5. Připomenutí – vyúčtování a žádosti o dotaci 

Rada obce projednala připomenutí vyúčtování dotací spolkům obce Benešov u Semil za rok 

2014 a žádosti o dotaci spolků obce Benešov u Semil na rok 2015 s termínem do konce ledna 

2015.  

Rada obce bere na vědomí připomenutí vyúčtování dotací spolkům obce Benešov u Semil za 

rok 2014 a žádosti o dotaci spolků obce Benešov u Semil na rok 2015 s termínem do konce 

ledna 2015. 

 

Ad. 6. Změna termínu rady 

Vzhledem k přítomnosti starosty Dalibora Lampy a člena rady Ing. Jiřího Lukeše na valné 

hromadě MAS Brána do Českého ráje, která se koná v Libuni dne 27.1.2015 od 17:00 hodin 

projednala rada obce změnu termínu příštího jednání rady obce dne 27.1.2015 nebo změnu 

času začátku jednání, kdy rada se dohodla na původním termínu tj. 27.1.2015 s posunutím 

začátku jednání od 20:00 hodin. 

Rada obce bere na vědomí posunutí začátku příštího jednání rady obce dne 27.1.2015 na 

20:00 hodin. 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 13.1.2015 

 

č. 1/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí informace o záležitosti „voda Benešov u Semil“. 

č. 2/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí žádost o koupi pozemku p.č. 1585/3, pověřuje 

starostu sepsáním kupní smlouvy a postupuje k  projednání Zastupitelstvu 

obce. 

č. 3/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí nutnost vydání OZV obce o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů 

včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem. 

č. 4/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření obce za rok 2014 

č. 5/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí připomenutí dodání plánů práce spolků obce 

Benešov u Semil na rok 2015 předsedovi kulturní komise. 

č. 6/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí připomenutí vyúčtování dotací spolků obce 

Benešov u Semil za rok 2014 a žádosti o dotaci spolků obce Benešov u Semil 

na rok 2015 s termínem do konce ledna 2015. 

č. 7/RO/2015:  Rada obce bere na vědomí posunutí začátku příštího jednání rady obce dne 

27.1.2015 na 20:00 hodin. 

. 

Zapsal dne 15.1.2015  Radek Nesvadba 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


