
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 17. 3. 2009 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková,  
Omluveni: Ing. Jan Hylmar, 
 
Pořad programu:    

1) SBD odpady  
2) Pozemky  
3) OZV 1/2009  
4) Čestné prohlášení   
5) Veřejná služba  
6) Silnice Benešov  
7) Zpráva o bezpečnostní situaci  
8) Pořízení  majetku:   

• frézy na sníh 
• vrata do hasičárny 
• Nabídky na opravu střechu a nátěr fasády Hasičárně       

9) Informace zemědělským podnikatelům  
10) Různé  

 
Ad.1.: SBD odpady. 
Starosta seznámil radu s pozvánkou na společnou schůzku nájemníků samospráv čp. 261, 262, 263 a 
264 v Benešově, konanou dne 26.3. Předmětem schůzky je nový způsob hrazení poplatků za 
komunální odpad a jeho třídění. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Pozemky. 
Starosta informoval radu o písemné žádosti pí. J. Hlavaté o narovnání – přepsání vlastnických vztahů 
k pozemkům před domem č.p. 152, obecní cesta. V této souvislosti bude starosta jednat s fi Hybler 
Invest o možnosti prodeje p.p.č. 2501/6, 411/6 a 2501/8 jako přístupových k měněné komunikaci. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: OZV 1/2009. 
Z důvodu zařazení některých služeb do snížené sazby DPH převádí obec toto snížení do nových sazeb 
poplatku za komunální odpad.  
Rada bere na vědomí a postupuje nový návrh OZV č.1/2009 zastupitelstvu. 
 
Ad.4.: Čestné prohlášení. 
Starosta připomněl členům rady povinnost podat Čestné prohlášení dle Zákona č.159/2006Sb, 
s termínem do 30.6.2009. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5.: Veřejná služba. 
Rada projednala informace k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi platné od 1.1.2009, včetně 
institutu Veřejné služby. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6.: Silnice Benešov. 
Starosta seznámil radu se zamítavým stanoviskem Lb kraje k opravě komunikace III/2893. 
Z důvodu nezbytnosti opravy při objížďce rekonstrukce ul. 3.května v Semilech starosta dopisem 
požádá náměstka hejtmana pro resort dopravy  o projednání této situace. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.7.: Zpráva o bezpečnostní situaci. 



Rada projednala Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce Benešov u Semil ze dne 28.2.2009, 
zpracovanou Policií ČR, OO Semily. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.8.: Pořízení  majetku:   
Rada se seznámila s cenovými nabídkami na následující zařízení 
- nová vrata do hasičárny: vítězná nabídka fy ALUROL, rada schvaluje. 
- nátěr střechy hasičárny: vítězná nabídka fy Tomášová Semily, rada schvaluje. 
- fréza na sníh: vítězná nabídky frézy Husqarna, rada schvaluje. 
- Rekonstrukce 3 ks jednovrstevných komínových průduchů pro čp. 201. Rada bere na vědomí. 
Nabídka na nátěr fasády hasičárny zatím nebude realizována.   
 
Ad.9.: Informace zemědělským podnikatelům. 
Rada se seznámila s upozorněním na skončení platnosti pro Osvědčení soukromě hospodařícího 
rolníka k 30.4.09, vydanou živ.ú. MěU Semily. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.10.: Různé. 
Rada se seznámila s žádostí pí. Simony Třískové o snížení předplatného nájemného k bytu č.p. 134, o 
který mají vážný zájem. 
Starosta bude se jmenovanou dále jednat o možném řešení. 
Rada bere na vědomí. 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 19. 3. 2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


