Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 8.3.2016
Přitomni:
Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek
Hosté:
Ing. Lukeš Jiří st., Ing. Goran Šváb
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Příprava podkladů na opravu, rekonstrukci a výstavbu cesty
Nabídka na umístění odkazu obce na server „idatabaze“
Energetické štítky
Pasport VO
Nákladní automobil – informace z jednání
2 x nájemní smlouva – hrobové místo
Darování cesty nad hasičárnou – informace o průběhu jednání
Změna územního plánu

Projednání jednotlivých bodů:
Ad. 1. Příprava podkladů na opravu, rekonstrukci a výstavbu cesty
Ing. Šváb seznámil radu obce s technickými podmínkami možného řešení na úseku místních
komunikací. A) Cesta na Muchově k pozemku p.č. 2263 by byla komplikovaná vzhledem
k terénním podmínkám a přítomnosti optického telefonního kabelu. B) Technické řešení
odvodnění Boudovačky v oblasti Převráti, Podmošny a řadovek, kdy bylo projednáno několik
dílčích úprav stávajícího stavu C) Vybudování nové místní komunikace v Podolí – náprava
současného nevhodného stavu.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 2. Nabídka na umístění odkazu obce na server „idatabaze“
Rada obce projednala nabídku firmy idatabaze.cz – internetová databáze firem. Obec nemá o
tuto zpoplatněnou službu zájem.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 3. Energetické štítky
Rada obce projednala cenovou nabídku na průkaz energetické náročnosti budovy na budovy
v majetku obce od firmy PKV Build s.r.o. Na pořízení PENB bude provedeno poptávkové
řízení.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 4. Pasport VO
Rada obce projednala nabídku firmy AES Lichttechnik s.r.o. na provedení paspartu veřejného
osvětlení. Na případné pořízení pasportu veřejného osvětlení bude provedeno poptávkové
řízení.
Rada obce bere na vědomí.

Ad. 5. Nákladní automobil – informace z jednání
Starosta obce informoval Radu obce o jednání se zástupcem firmy I-TEC Czech, spol. s r.o.
jenž se týkalo presentace vozidla Bonetti, jako možné náhrady za dosluhující obecní vozidlo
Avia.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 6. 2 x nájemní smlouva – hrobové místo
Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobových míst č. 13,14 (Luděk Novák) a 136,
137 (Jaroslav Pikora) uzavřenou podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.
Rada obce pěti hlasy schvaluje.
Ad. 7. Darování cesty nad hasičárnou – informace o průběhu jednání
Starosta obce informoval Radu obce o průběhu jednání darování části pozemku p.č. 2560/1 –
komunikace nad hasičárnou.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 8. Změna územního plánu
Starosta navrhl tento bod jednání přesunout na příští jednání Rady obce z důvodu časové
náročnosti.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 8.3.2016
č. 23/RO/2016: Rada obce pověřuje starostu a místostarostu:
A) sdělením žadateli negativního stanoviska k místní komunikaci k pozemku
p.č. 2263 vzhledem k náročnému technickému řešení a finanční nákladnosti
B) svoláním schůzky s obyvateli zainteresovanými v realizaci opatření
k odvodnění Boudovačky, Převráti, Podmošny a řadovek
C) dalšími kroky k realizaci místní komunikace na pozemcích p.č.2029, 2067 a
2079
č. 24/RO/2016: Rada obce pověřuje starostu odpovědí firmě idatabaze.cz – internetová
databáze firem o nezájmu o jejich zpoplatněnou službu.
č. 25/RO/2016: Rada obce bere na vědomí nabídku firmy PKV Build s.r.o. na průkaz
energetické náročnosti budovy na budovy v majetku obce, kdy na tyto PENB
bude provedeno poptávkové řízení.
č. 26/RO/2016: Rada obce bere na vědomí nabídku firmy AES Lichttechnik s.r.o. na provedení
pasportu veřejného osvětlení. Na případné pořízení pasportu veřejného osvětlení
bude provedeno poptávkové řízení.
č. 27/RO/2016: Radu obce bere na vědomí informaci o jednání se zástupcem firmy I-TEC
Czech, spol. s r.o.
č. 28/RO/2016: Rada obce schvaluje Smlouvy o nájmu hrobových míst č. 13, 14 a 136, 137 dle
návrhů.
č. 29/RO/2016: Rada obce bere na vědomí informaci o průběhu jednání darování části
pozemku p.č. 2560/1 – komunikace
č. 30/RO/2016: Rada obce přesouvá projednávaný bod „Změna územního plánu“ na příští
jednání.

Zapsal dne 14.3.2016 Radek Nesvadba

Dalibor Lampa
starosta

Radek Nesvadba
místostarosta

