
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 31. 3. 2009 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, Ing. Jan Hylmar. 
 
Pořad programu:    

1) Rozhodnutí o zřízení Veřejné služby. 
2) Silnice III/2893 přes Benešov u Semil. 
3) Rozpočtový výhled na roky 2010-2013. 
4) Odznak obce. 
5) Informace o Sjezdu rodáků. 
6) Informace o odkupu pozemků pod Boudovačkou. 
7) Navýšení poplatků za odvoz tříděného odpadu ze strany SKS. 
8) Žádost o výměnu bytu. 
9) Různé - informace o uzavírce silnice č. II/292, 

- osvětlení v MŠ, rozpočtová změna, 
- oprava fasády hasičny, rozpočtová změna. 

 
Ad.1.: Rozhodnutí o zřízení Veřejné služby. 
Starosta projedná s ÚP přidělení člověka, který by organizoval práce občanů při Veřejné službě a jeho 
financování. 
Rada zavedení Veřejné služby v obci schvaluje. 
                                              
Ad.2.: Silnice III/2893 přes Benešov u Semil. 
Rada se seznámila s dopisem náměstka hejtmana ze dne 20.3.2009. Další postup bude záviset na 
finančních možnostech Lb kraje. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Rozpočtový výhled na roky 2010-2013. 
Rada projednala návrh Rozpočtového výhledu na roky 2010 až 2013 postupuje jej zastupitelstvu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4.: Odznak obce. 
Rada se seznámila s návrhem fy Kovovýroba na varianty odznaku obce. Ukládá starostovi navržené 
varianty projednat s tím, že odznak bude využit především jako suvenýr pro Sjezd rodáků. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5.: Informace o Sjezdu rodáků. 
Místostarosta informoval radu o přípravách Sjezdu rodáků tak, jak jej připravuje přípravný výbor. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6.: Informace o odkupu pozemků pod Boudovačkou. 
Na základě jednání s firmou Hybler Invest firma vyslovila souhlas s prodejem pozemků p.p.č. 2501/6, 
411/6 a 2501/8, které jsou zapsány na LV 523 v k.ú. Benešov u Semil. 
Souhlas k prodeji je dán při splnění podmínky, že prodej bude za odhadní cenu a úhradu nákladů za 
převod ze strany nabyvatele. 
Rada bere na vědomí a postupuje zastupitelstvu. 
 
Ad.7.: Navýšení poplatků za odvoz tříděného odpadu ze strany SKS. 
Z důvodu navýšení cen odvozu ze strany SKS se navýšené náklady negativně promítnou do rozpočtu 
obce. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.8.:  Žádost o výměnu bytu. 



Rada se seznámila s dopisem pí. Jany Liďákové a p. Marcela Nespera o postupnou výměnu bytu po pí. 
Litenové, čímž by se uvolnil byt v čp. 188. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.9.: Různé - informace o uzavírce silnice č. II/292. 
Starosta informoval radu o uzavírce uvedené silnice v Semilech, jejíž objížďka prakticky do října 
zasáhne provoz na silnici  III/2893 Horním Benešovem. 
Rada bere na vědomí. 
 
- osvětlení v MŠ, rozpočtová změna. 
Rada projednala žádost o rozpočtovou změnu pro ZŠ ve výši 70 tis. Kč, zapříčiněnou havárií 
osvětlovacích těles v prostorách MŠ. 
Rada bere na vědomí. 
 
- oprava fasády hasičny, rozpočtová změna 
Rada projednala žádost o rozpočtovou změnu ve výši 140 tis. Kč, zapříčiněnou potřebou opravy 
omítky hasičny a jejího nátěru již v roce 2009. 
Rada bere na vědomí. 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 2. 4. 2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


