
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 20.10.2015 

 

Přítomni: 

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

Radek 

Program: 

1. Rozhodnutí – geotermál Tanvald 

2. Rozhodnutí – Svatý Petr 

3. Znalecký posudek na p.p.č. 377 v Bořkově 

4. Měření rychlosti 

5. Meteostanice na stožár 

6. Záloha na Infokanál 

7. Smlouva na hrobové místo č. 299 – Jana Kousalová 

8. Stanislav Matěcha – konečný návrh 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Rozhodnutí – geotermál Tanvald 

Rada obce projednala rozhodnutí Městského úřadu Tanvald, odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí - zamítnutí žádosti - vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty 

pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ v obci Tanvald. 

Rada obce bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Tanvald - zamítnutí žádosti o umístění stavby 

„Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna 

s elektrárnou“ v obci Tanvald. 

 

Ad. 2. Rozhodnutí – Svatý Petr 

Rada obce projednala rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o odvolání spolku Svatý 

Petr, spolek, Příchovice 1212, Kořenov  ze dne 22.7.2015 proti rozhodnutí Krajského úřadu 

Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 2.7.2015 k vyjímce  ze 

zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů. 

Rada obce bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o odvolání spolku Svatý 

Petr proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje. 

 

Ad. 3. Znalecký posudek na p.p.č. 377 v Bořkově 

Rada obce projednala doručený znalecký posudek  o ceně nemovitosti – pozemku p.č. 377 

v katastrálním území Bořkov ve vlastnictví obce Benešov u Semil.  

Rada obce bere na vědomí znalecký posudek o ceně nemovitosti – pozemku p.č.377 

v katastrálním území Bořkov. 

 

Ad. 4. Měření rychlosti 

Místostarosta informoval Radu obce o proběhlém místním šetřením společně s p. Bělkou 

ohledně technického stavu veřejného osvětlení obce a následných podmínek montáže 

radarových měřičů na sloupy veřejného osvětlení s napojením na existující elektrické rozvody. 

P. Bělkovi předán kontakt na firmu DAS Elektro s.r.o. ke konzultaci technických parametrů 

radarových měřičů a možnosti elektro rozvodů veřejného osvětlení obce. 



Rada obce bere na vědomí stav průběhu připrav měření rychlosti v Podmošně. 

 

Ad. 5. Meteostanice na stožár 

Rada obce projednala návrh na umístění meteostanice na stožár TKR kompatibilní s již 

umístěnou webkamerou. 

Rada obce pověřuje starostu a Ing. Lukeše ml. provedením výběru vhodného typu meteostanice 

na stožár TKR. 

 

Ad. 6. Záloha na Infokanál 

Rada obce projednala nabídku řešení záloh INFOKANÁLU dle požadavku rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání od firmy Katro servis spol.s r.o. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 7. Smlouva na hrobové místo č. 299 – Jana Kousalová 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 299 uzavřenou podle § 25 

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

479/2001 Sb. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 8. Stanislav Matěcha – konečný návrh 

Rada obce projednala konečný návrh majitele pozemků p.č. 118/1, p.č.2523/25, p.č.2523/19 a 

p.č. 2523/34 na jejich prodej ze dne 8.10.2015. Uvedené  pozemky jsou v k.ú. Benešov u 

Semil. 

Rada obce bere na vědomí a pověřuje starostu obce odpovědí  majiteli  pozemků p.č. 118/1, 

p.č.2523/25, p.č.2523/19 a p.č. 2523/34, vyhotovením znaleckého posudku na uvedené pozemky 

a věc poté postoupit k projednání Zastupitelstvu obce Benešov u Semil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 20.10.2015 

 

č. 117/RO/2015: Rada obce bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Tanvald - zamítnutí žádosti o 

umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – 

geotermální teplárna s elektrárnou“ v obci Tanvald. 

č. 118/RO/2015: Rada obce bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o 

odvolání spolku Svatý Petr proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého 

kraje. 

č. 119/RO/2015: Rada obce bere na vědomí znalecký posudek o ceně nemovitosti – pozemku 

p.č.377 v katastrálním území Bořkov. 

č. 120/RO/2015: Rada obce bere na vědomí stav průběhu připrav měření rychlosti v 

Podmošně. 

č. 121/RO/2015: Rada obce pověřuje starostu a Ing. Lukeše ml. provedením výběru vhodného 

typu meteostanice na stožár TKR. 

č. 122/RO/2015: Rada obce pěti hlasy schvaluje řešení záloh INFOKANÁLU dle návrhu Katro 

servis spol.s r.o. 

č. 123/RO/2015: Rada obce pěti hlasy schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 299 dle 

návrhu. 

č. 124/RO/2015: Rada obce bere na vědomí a pověřuje starostu obce odpovědí  majiteli  

pozemků p.č. 118/1, p.č.2523/25, p.č.2523/19 a p.č. 2523/34, vyhotovením 

znaleckého posudku na uvedené pozemky a věc poté postoupit k projednání 

Zastupitelstvu obce Benešov u Semil. 

 

 

 

 

 

Zapsal dne 20.10.2015  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


