
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 5.5.2015 

 

Přítomni: 

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

Omluveni: 

 Menšík Zdeněk  

Program: 

1. Výsledek jednání s právníkem Spolku Sv. Petr 

2. Žádost o souhlas – oplocení a výstavba studně 

3. Pozvání zástupce Vodafonu 

4. Změna termínu jednání rady z 19.5.2015 (nepřítomnost starosty a místostarosty) 

5. Nabídka zabezpečení přechodu 

6. Nabídka OPS – Energie pod kontrolou 

7. Informace o vyřízení stížností 

8. Otázky pro ředitele SčVK 

9. Informace EKO-KOM - audit 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Výsledek jednání s právníkem Spolku Sv. Petr 

Rada obce se seznámila s výsledkem jednání s právníkem Mgr. Turaiem, které proběhlo dne 

4.5.2015 za účasti starosty a místostarosty. Jednalo se o předložené smlouvě o smlouvě 

budoucí na rybí přechod v Podmošně, kde byl rozpor v žadateli o odkup pozemku a kupujícím 

uvedeným na kupní smlouvě, dále byl navržen odprodej ze strany obce té části pozemku na 

kterém není lávka a její ukotvení a na zbylých pozemcích zřídit věcné břemeno služebnosti 

stezky a cesty. 

Rada obce bere na vědomí výsledek jednání s právníkem Spolku Sv. Petr. 

 

Ad. 2. Žádost o souhlas – oplocení a výstavba studně 

Rada obce projednala žádost o souhlasné stanovisko zastupitelstva obce s oplocením pozemků 

p.č. 1773/2, 1777/1, 1777/2 k oplocení z dřevěných sloupků bez betonáže výšky 1,6 m a 

farmářského pozinkovaného pletiva výšky 1,6 m. Dále majitelé žádají o souhlas s realizací 

studny na pozemku 1772/2. Studna bude kopaná do hloubky 4,5 m.  

Rada obce bere na vědomí žádost o souhlas – oplocení a výstavba studně a postupuje 

k projednání na zastupitelstvo obce. 

 

Ad. 3. Pozvání zástupce Vodafonu 

Rada obce projednala starostou odeslané pozvání Ing. Pavla Hlaváče ze společnosti Abovo CZ 

s.r.o., který zastupuje firmu Vodafone, na jednání Rady obce ve dnech 5.5.2015 nebo 2.6.2015. 

Rada obce bere na vědomí pozvání zástupce Vodafone na jednání Rady obce. 

 

Ad. 4. Změna termínu jednání rady z 19.5.2015 (nepřítomnost starosty a místostarosty) 

Rada obce projednala změnu termínu jednání Rady obce původně plánované na 19.5.2015 

z důvodu nepřítomnosti starosty a místostarosty. Nový termín jednání rady byl stanoven na 

pondělí 25.5.2015 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce. 



Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje změnu termínu jednání Rady obce z 19.5.2015 na 25.5.2015. 

 

Ad. 5. Nabídka zabezpečení přechodu 

Rada obce projednala nabídku firmy Future Product Design, a.s., Hvožďanská 3, 148 00 Praha 

4 na zabezpečení přechodů pro chodce prezentovanou starostovi a místostarostovi při osobní 

schůzce zástupcem uvedené firmy.  Konkrétně se jednalo o přechodu pro chodce v Podmošně  

u Terezy. Do příštího jednání rady budou zjištěny finanční, technické a legislativní podmínky 

možnosti měření rychlosti v Podmošně. 

Rada obce bere na vědomí nabídku firmy Future Product Design, a.s. 

 

Ad. 6. Nabídka OPS – Energie pod kontrolou 

Rada obce projednala nabídku prezentovanou starostovi a místostarostovi při osobní schůzce 

Pavlem Brádlem – obchodním zástupcem Energie pod kontrolou -  obecně prospěšná 

společnost, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín. Jedná se o neziskovou obecně prospěšnou 

společnost vzniklou z iniciativy starostů měst a obcí a nabídka se týkala snížení spotřeby 

obnovou veřejného osvětlení. 

Rada obce bere na vědomí nabídku společnosti Energie pod kontrolou – obecně prospěšná 

společnost. 

 

Ad. 7. Informace o vyřízení stížností 

Starosta obce informoval Radu obce o vyřízení stížností projednávaných na minulém jednání 

rady. Stížnost ohledně parkování motorových vozidel v bytovém domě čp. 201 byla řešena 

osobní neohlášenou prohlídkou sklepních prostor a kolárny starostou a místostarostou, kdy 

nebylo zjištěno parkování motorových vozidel v uvedených prostorách bytového domu a 

dalším šetřením bylo zjištěno, že motorová vozidla uvedená ve stížnosti parkují u soukromých 

osob v obci. Ve stížnosti ohledně zajištění koní na Muchově bylo starostou provedeno osobní 

jednání se zástupci chovatelů a majitele ustájení. Během tohoto bylo podáno trestní oznámení 

na Polici ČR, tudíž se věcí zabývají orgány činné v trestním řízení. 

Rada obce bere na vědomí výsledek vyřízení stížností v domě čp. 201 a na Muchově. 

 

Ad. 8. Otázky pro ředitele SčVK 

Rada obce se seznámila s výsledkem schůzky starosty s oblastním ředitelem SčVK Turnov – 

Ing. Kovalčíkem. Do příštího jednání Rady obce bude dána možnost zastupitelům formulovat 

otázky pro Ing. Kovalčíka a starosta následně sjedná schůzku s Ing. Kovalčíkem a zastupiteli 

obce. 

Rada obce bere na vědomí plánovanou schůzku s Ing. Kovalčíkem a vypracování dotazů. 

 

Ad. 9. Informace EKO-KOM – audit 

Rada obce projednala závěrečnou zprávu EKO-KOM, a.s., kdy v kontrolovaném období nebylo 

shledáno porušení „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ dle 

Protokolu o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů“ uzavřené mezi autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a obcí Benešov u 

Semil.  Kontrolován byl 4.Q 2013 a 1.,2. a 3.Q 2014. 

Rada obce bere na vědom závěrečnou zprávu EKO-KOM, a.s. 

 

 

 



Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 5.5.2015 

 

č. 49/RO/2015: Rada obce bere na vědomí výsledek jednání s právníkem Spolku Sv. Petr. 

č. 50/RO/2015: Rada obce bere na vědomí žádost o souhlas – oplocení a výstavba studně a 

postupuje k projednání na zastupitelstvo obce. 

č. 51/RO/2015: Rada obce bere na vědomí pozvání zastupce Vodafone na jednání Rady obce. 

č. 52/RO/2015: Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje změnu termínu jednání Rady obce 

z 19.5.2015 na 25.5.2015. 

č. 53/RO/2015: Rada obce bere na vědomí nabídku firmy Future Product Design, a.s. 

č. 54/RO/2015: Rada obce bere na vědomí nabídku společnosti Energie pod kontrolou – obecně 

prospěšná společnost. 

č. 55/RO/2015: Rada obce bere na vědomí výsledek vyřízení stížností v domě čp. 201 a na 

Muchově. 

č. 56/RO/2015: Rada obce bere na vědomí plánovanou schůzku s Ing. Kovalčíkem a 

vypracování dotazů. 

č. 57/RO/2015: Rada obce bere na vědom závěrečnou zprávu EKO-KOM, a.s. 

 

 

Zapsal dne 5.5.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

 

 

 

 


