
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 24.3.2015 
 
Přítomni:  

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

Hosté: 

Ing. Vlastimil Voborský 

Program: 

1. Rybí přechod – pan Voborský 
2. Právní posouzení a rozbor OZV 1/2015 
3. Odpověď Vodafonu 
4. Žádost – pan Jan Doležal 
5. Informace k zákonu 250/2000 ve znění zákona 24/2015 Sb. 
6. Nákup košů do čekáren 
7. Komunikace – poptávkové řízení 
8. Informace z jednání v Košťálově – voda 
9. Kupní smlouva - Cemex 
10. VPP pro rok 2015 
11. Smlouva o právu stavebníka provést stavbu 

 
 
Projednání jednotlivých bodů: 
 
Ad. 1. Rybí přechod – pan Voborský 

Ing. Voborský seznámil Radu obce se záměrem sdružení Svatý Petr, realizovat na jezu v 
Podmošně odstranění migrační překážky pro ryby a vybudovat v těsné blízkosti jezu nový typ 
rybího přechodu s energetickým využitím. Jedná se o nový, v České republice nerealizovaný, 
rybí přechod, který by měl být postaven jako pilotní projekt. K jeho realizaci mj. požádal o 
projednání možnosti odkupu pozemku č. 377 ve vlastnictví obce Benešov u Semil v kat. území 
Bořkov.   

Rada obce bere na vědomí představení záměru výstavby rybího přechodu s energetickým 
využitím. 
 
Ad. 2. Právní posouzení a rozbor OZV 1/2015 

Rada obce se seznámila s posouzením Ministerstva vnitra ČR obecně závazné vyhlášky č. 
1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území obce Benešov u Semil, která je v souladu se zákonem a dále se 
seznámila s právním rozborem uvedené OZV. 

Rada obce se seznámila s posouzení MV ČR obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, která je 
v souladu se zákonem. 

 
Ad. 3. Odpověď Vodafonu 
Rada obce se seznámila s odpovědí firmě Vodafone  ohledně návrhu na uzavření dodatku ke 
stávající nájemní smlouvě. 

Rada obce bere na vědomí odpověď firmě Vodafone. 

 

 
 



Ad. 4. Žádost – pan Jan Doležal 
Rada obce projednala žádost p. Doležala o pronájem pozemku č. 2141/3 v kat. území obce 
Benešov u Semil jehož vlastníkem je obec Benešov u Semil. Rada obce preferuje prodej 
pozemku a proto tento bod přesouvá na příští jednání. 

Rada obce  přesouvá žádost o pronájem pozemku č. 2141/3 na příští jednání. 

 
Ad. 5. Informace k zákonu 250/2000 ve znění zákona 24/2015 Sb. 
Rada obce projednala podmínky poskytnutí dotace nebo nevratné finanční výpomoci a obsah 
žádosti o poskytnutí dotace nebo nevratné finanční výpomoci dle § 10a odst. 3 zákona č. 
250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

Rada obce bere na vědomí podmínky poskytnutí dotace nebo nevratné finanční výpomoci dle 
zákona č 250/2000 Sb. 

 

Ad. 6. Nákup košů do čekáren 
Rada obce projednala potřebu nákupu nových košů do čekáren, kdy byly vybrány koše stejné 
jako jsou v čekárnách dosud a nákup bude uskutečněn od společnosti AB-STORE s.r.o., 
Poděbrady v počtu osmi kusů.  

Rada obce pěti hlasy schvaluje nákup košů do čekáren v počtu osmi kusů od společnosti AB-
STORE s.r.o. 

 
Ad. 7. Komunikace – poptávkové řízení 
Rada obce projednala průběh příprav poptávkového řízení na opravu komunikací, kdy firma 
HNH spol. s r.o. nemá stroje pro požadovanou technologii oprav a proto bude jako pátá firma 
oslovena Izotrade s.r.o – dopravní stavby Vysoké Veselí. Dalšími oslovenými budou Zepos RS 
s.r.o., M-SILNICE, STREET s.r.o., OK STAVBY s.r.o. 

Rada obce pěti hlasy schvaluje seznam firem, kterým bude zaslána poptávka. 

 

Ad. 8. Informace z jednání v Košťálově – voda 

Rada obce projednala informace z jednání v Košťálově se starostkou obce a místostarostou 
obce ohledně jejich spravování vodovodního řadu a kanalizace. 

Rada obce bere na vědomí informace z jednání v Košťálově. 
 

Ad. 9. Kupní smlouva - Cemex 
Rada obce projednala návrh kupní smlouvy č. 005516/15 mezi obcí Benešov u Semil a firmou 
CEMEX Sand, k.s. na odběr kamene a kamenné drti za období 1.3.2015 až 29.2.2016. 

Rada obce pěti hlasy schvaluje kupní smlouvu č. 005516/15 mezi obcí Benešov u Semil a 
firmou CEMEX Sand, k.s. 
 

Ad. 10. VPP pro rok 2015 
Rada obce projednala přidělení dvou pracovníků z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce na 
rok 2015  a to oba na celý pracovní úvazek.  

Rada obce pěti hlasy schvaluje uzavření dohody na 2 VPP dle podkladů Úřadu práce. 
 

Ad. 11. Smlouva o právu stavebníka provést stavbu 



Rada obce projednala Smlouvu o právu stavebníka provést stavbu. Majitelé domu čp. 58 budou 
realizovat přípojku odpadního potrubí do nové ČOV přes pozemek č. 2585/2 – místní 
komunikaci v majetku obce Benešov u Semil.  

Rada obce smlouvu o právu stavebníka provést stavbu postupuje k projednání Zastupitelstvu 
obce. 
 
 
Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 24.3.2015 
 

č. 32/RO/2015: Rada obce bere na vědomí představení záměru výstavby rybího přechodu 
s energetickým využitím. 

č. 33/RO/2015: Rada obce se seznámila s posouzením MV ČR obecně závazné vyhlášky č. 
1/2015, která je v souladu se zákonem. 

č. 34/RO/2015: Rada obce bere na vědomí odpověď firmě Vodafone 

č. 35/RO/2015: Rada obce  přesouvá žádost o pronájem pozemku č. 2141/3 na příští jednání. 

č. 36/RO/2015: Rada obce bere na vědomí podmínky poskytnutí dotace nebo nevratné finanční 
výpomoci dle zákona č 250/2000 Sb. 

č. 37/RO/2015: Rada obce pěti hlasy schvaluje nákup košů do čekáren v počtu osmi kusů od 
společnosti AB-STORE s.r.o. 

č. 38/RO/2015: Rada obce pěti hlasy schvaluje seznam firem, kterým bude zaslána poptávka. 

č. 39/RO/2015: Rada obce bere na vědomí informace z jednání v Košťálově 

č. 40/RO/2015: Rada obce pěti hlasy schvaluje kupní smlouvu č. 005516/15 mezi obcí Benešov 
u Semil a firmou CEMEX Sand, k.s. 

č. 41/RO/2015: Rada obce pěti hlasy schvaluje uzavření dohody na 2 VPP dle podkladů Úřadu 
práce. 

č. 42/RO/2015: Rada obce smlouvu o právu stavebníka provést stavbu postupuje k projednání 
Zastupitelstvu obce. 

 
 
 
 
Zapsal dne 24.3.2015  Radek Nesvadba 
 
 
 
 
         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 
               starosta                                                                                          místostarosta 
 


