
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 25.8.2015 

 

Přítomni: 

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

Omluveni: 

 Klimeš Petr  

Hosté: 

 Ing. Lukeš Jiří st. – předseda finančního výboru,  

Špiroch Václav – předseda komise životního prostředí 

 

Program: 

1. Rybí přechod – informace o stanovisku KÚ a odvolání 

2. Rybí přechod – žádost o odprodej majetku 

3. Změna Územního plánu – žádosti 

4. Hospodaření obce za 1. pololetí 2015 

5. Smlouva hrobové místo č. 276 – Jaroslava Vacková 

6. Komunikace – rychlost v Podmošně, přechod v Podmošně, značení u školy, 

prahy v Podolí, opravy místních komunikací 

7. Autovrak na p.p.č.1061/1 – František Maťátko 

8. Informace o žádosti pana Vancla z Podmošny 

9. Dar p.p.č. 1791 

10. Informace o prodeji pozemku v Podolí – Doležal Jan 

11. Žádost o odkup knihy 

12. Žádost o byty 

13. Návrh na doplněk smlouvy O2 

 

Vzhledem k přítomnosti hostů byly starostou jako první dva body projednávání navrženy body 

č.7 a č.6 v tomto pořadí.  

Schváleno čtyřmi hlasy. 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 7. Autovrak na p.p.č.1061/1 – František Maťátko 

Rada obce projednala přítomnost autovraku a části vozidla na pozemku p.č. 1061/1 v katastru 

obce Benešov u Semil. Ve věci probíhá šetření na Obvodním oddělením Policie ČR v 

Semilech. Rada obce pověřuje starostu požádáním majitele pozemku o podání vysvětlení a o 

jeho výsledku informovat členy Rady obce. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 6. Komunikace – rychlost v Podmošně, přechod v Podmošně, značení u školy, prahy 

v Podolí, opravy místních komunikací 

Rada obce projednala řešení opakovaného překračování maximální povolené rychlosti řidiči 

automobilů a motocyklů v Podmošně a možnost jeho omezení. Rada obce byla seznámena s 

výsledky měření Městské policie Semily v měsících duben až červen 2015 na silnici č. II/292 

v Podmošně, Podolí a na Hradišťatech. Dále bylo projednáno řešení přechodu pro chodce proti 

poště, kdy bude požádáno o stavební povolení na Odboru dopravy Městského úřadu Semily, 

kdy stavební povolení by mělo být vydáno do jara 2016, aby bylo možno případně požádat o 



dotaci. Dalším bodem bylo značení u školy. Jako prozatímní řešení bude na povrch 

komunikace z obou směrů vyznačeno vyobrazení dopravní značky upozorňující na děti než 

bude případně provedeno vybudování přechodu pro chodce. Ohledně zpomalovacích prahů 

byla starostou odeslána žádost o schválení na Dopravní inspektorát Policie ČR v Semilech, kdy 

po obdržení souhlasného stanoviska bude provedeno místní šetření ohledně souhlasu 

s umístěním těchto dvou zpomalovacích prahů pro předejití případných sporů. Starosta 

informoval přítomné o průběhu realizace oprav místních komunikací a ještě neprovedených 

pracech, které budou realizovány. 

Rada obce bere na vědomí aktuální informace o dopravních záležitostech v obci. 

 

Ad. 1. Rybí přechod – informace o stanovisku KÚ a odvolání 

Rada obce projednala Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o nepovolení vyjímky 

pro vybudování rybího přechodu společně s rybím přechodem s energetickým využitím na jezu 

v Podmošně a dále odvolání spolku Svatý Petr proti tomuto rozhodnutí. 

Rada obce bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje a odvolání spolku 

Svatý Petr proti němu. 

 

Ad. 2. Rybí přechod – žádost o odprodej majetku 

Rada obce projednala žádost firmy KREDIT CENTRUM s.r.o. o odprodej pozemku p.č. 377 

v katastrálním území Bořkov. Záměr prodeje byl vyvěšen a již sejmut po uplynutí zákonné 

lhůty.  

Rada obce bere na vědomí žádost o odprodej pozemku p.č. 377 v katastrálním území Bořkov a 

postupuje ji na Zastupitelstvo obce ke schválení. 

 

Ad. 3. Změna Územního plánu – žádosti 

Rada obce projednala ukončení možnosti podání žádosti na změnu územního plánu Benešov u 

Semil a to ve lhůtě do 23.9.2015. Upozornění pro občany bylo zveřejněno v Benešovských 

novinách a to i jako samostatná příloha. Změna územního plánu byla dále zveřejněna na 

webových stránkách obce. 

Rada obce bere na vědomí ukončení lhůty pro podání žádosti na změnu územního plánu 

Benešov u Semil dne 23.9.2015. 

 

Ad. 4. Hospodaření obce za 1. pololetí 2015 

Rada obce se seznámila s informací starosty o hospodaření obce za 1.pololetí 2015, kdy 

příjmová část je celkově vyšší, než bylo plánováno, ale je rozdíl ve výběru jednotlivých druhů 

daní státem a tím i přerozdělení na obce. Výdaje obce jsou nižší než bylo plánováno, ale není 

v nich ještě započítána částka za opravu komunikací. 

Rada obce bere na vědomí informaci o hospodaření obce za 1. pololetí 2015. 

 

Ad. 5. Smlouva hrobové místo č. 276 – Jaroslava Vacková 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 276 uzavřená podle § 25 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 

479/2001 Sb. 

Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 276 dle návrhu. 



 

Ad. 8. Informace o žádosti pana Vancla z Podmošny 

Rada obce projednala žádost p. Vancla o prodej části pozemku p.č. 458/22 a to 1 m2 na němž 

stojí přístavba domu čp. 205. 

Rada obce bere na vědomí žádost o odprodej části pozemku p.č. 458/22 a postupuje ji na 

Zastupitelstvo obce k vyhlášení záměru prodeje. 

 

Ad. 9. Dar p.p.č. 1791 

Rada obce projednala nabídku daru obci Benešov u Semil ve formě pozemku p.č. 1791 od 

JUDr. Koláře. 

Rada obce bere na vědomí nabídku daru pozemku p.č. 1791 a postupuje ji na Zastupitelstvo 

obce ke schválení. 

 

Ad. 10. Informace o prodeji pozemku v Podolí – Doležal Jan 

Rada obce projednala prodej pozemku p.č. 2141/7. Ve věci byl již vypracován geometrický 

plán i odhad nemovitosti. 

Rada obce bere na vědomí prodej pozemku p.č. 2141/7 a postupuje ji na Zastupitelstvo obce ke 

schválení. 

 

Ad. 11. Žádost o odkup knihy 

Rada obce projednala nabídku Petra Luniaczeka na odkup jeho knihy „Putování za lidovou 

architekturou Semilska“, ve které mimo jiné budou i informace a fotografie z Benešova u 

Semil.  

Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje objednání pěti kusů výtisků  knihy „Putování za lidovou 

architekturou Semilska“ . 

 

Ad. 12. Žádost o byty 

Rada obce projednala doručené čtyři žádosti o přidělení obecního bytu. 

Rada obce bere na vědomí předložené žádosti o přidělení obecního bytu a postupuje je bytové 

komisi k projednání. 

 

Ad. 13. Návrh na doplněk smlouvy O2 

Rada obce projednala žádost firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (vzniklá 

odštěpením ze společnosti O2 Czech Republic a.s.) o uzavření nové smlouvy na umístění 

technologie základnové stanice na objektu – pozemek p. č. 264/2 na katastrálním území obce 

Benešov u Semil. Dále firma požádala o snížení fakturované částky za umístění zařízení ze 

současných 85 000 Kč o 6% na 80 000 Kč/rok při současném ponechání inflační doložky, kdy 

při výši roční inflace nad 3% navýší platbu nájemného. Smluvní období je firmou narhováno 

na období min. na 10 let. 

Rada obce bere schvaluje uzavření smlouvy na umístění technologie na pozemku p.č.264/2 

s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle předloženého návrhu. 

 

 

 



 

 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 25.8.2015 

 

č. 89/RO/2015: Rada obce pověřuje starostu požádáním majitele pozemku p.č. 1061/1 o podání 

vysvětlení a o jeho výsledku informovat členy Rady obce. 

č. 90/RO/2015: Rada obce bere na vědomí aktuální informace o dopravních záležitostech 

v obci. 

č. 91/RO/2015: Rada obce bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje a 

odvolání spolku Svatý Petr proti němu 

č. 92/RO/2015: Rada obce bere na vědomí žádost o odprodej pozemku p.č. 377 v katastrálním 

území Bořkov a postupuje ji na Zastupitelstvo obce ke schválení. 

č. 93/RO/2015: Rada obce bere na vědomí ukončení lhůty pro podání žádosti na změnu 

územního plánu Benešov u Semil dne 23.9.2015. 

č. 94/RO/2015: Rada obce bere na vědomí informaci o hospodaření obce za 1. pololetí 2015. 

č. 95/RO/2015: Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 276 dle 

návrhu. 

č. 96/RO/2015: Rada obce bere na vědomí žádost o odprodej části pozemku p.č. 458/22 a 

postupuje ji na Zastupitelstvo obce k vyhlášení záměru prodeje. 

č. 97/RO/2015: Rada obce bere na vědomí nabídku daru pozemku p.č. 1791 a postupuje ji na 

Zastupitelstvo obce ke schválení. 

č. 98/RO/2015: Rada obce bere na vědomí prodej pozemku p.č. 2141/7 a postupuje ji na 

Zastupitelstvo obce ke schválení. 

č. 99/RO/2015: Rada obce čtyřmi hlasy schvaluje objednáníí pěti kusů výtisků  knihy „Putování 

za lidovou architekturou Semilska“ . 

č. 100/RO/2015: Rada obce bere na vědomí předložené žádosti o přidělení obecního bytu a 

postupuje je bytové komisi k projednání. 

č. 101/RO/2015: Rada obce bere schvaluje uzavření smlouvy na umístění technologie na 

pozemku p.č.264/2 s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 

předloženého návrhu. 

 

 

 

 

Zapsal dne 25.8.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


