
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 4. 5. 2009 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, 
Omluveni: Ing. Jan Hylmar, Jan Hubař,   
 
Pořad programu:    

1) Informace o zahájení prací na opravě komunikace v Podolí (Smlouva s firmou COLAS). 
2) Čistírna odpadních vod v Podmošně (Nájemní smlouva s Hybler Invest). 
3) Petice občanů. 
4)  Úprava jízdních řádů ve dnech 29. a 30.6.2009. 
5) Kalkulace Avie (další provoz). 
6) Různé 

6.1. Nabídka obce na pracovníka. 
6.2. Praní prádla pro potřeby ZŠ. 
6.3. Oznámení o konání hudební produkce. 
6.4. Restaurátorské práce. 
6.5. Obnova zařízení TKR. 

 
Ad.1.: Informace o zahájení prací na opravě komunikace v Podolí (Smlouva s firmou COLAS). 
Nabídka firmy COLAS CZ,a.s. byla z nabídek nejvýhodnější. Práce budou provedeny v měsíci květnu. 
Na základě nabídky rada bere na vědomí podpis smlouvy a se smlouvou vyslovuje souhlas. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Čistírna odpadních vod v Podmošně (Nájemní smlouva s Hybler Invest). 
Rada projednala nový návrh smlouvy, rozšířený o podmínku 3-leté výpovědní lhůty.  
Rada bere na vědomí podpis smlouvy a vyslovuje s touto dodatečný souáhlas. 
 
Ad.3.: Petice občanů. 
Rada projednala Petici občanů k řešení havarijního stavu místní komunikace Benešov u Semil – 
Muchov. Petici převzal starosta dne 22.4.2009. Tuto podepsalo 31 občanů. 
Rada vzala na vědomí sdělení, že starosta  petici vyřídí dle Vnitřní směrnice obce č. 1 (k podávání 
stížností a peticí). Odpověď bude předána do 30 dnů. O vyřízení petice bude starosta informovat 
obecní zastupitelstvo na příštím jednání. 
Po věcné stránce bude stížnost vyřízena plánovanou opravou uvedené komunikace, viz. bod 1 tohoto 
zápisu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4.: Úprava jízdních řádů ve dnech 29. a 30.6.2009. 
Rada projednala dopis Odboru dopravy Lb kraje k všeobecné úpravě jízdních řádů – posunutí začátku 
letních prázdnin, ze dne 20.4.2009. Důvodem rušení linek školních autobusů v uvedených dnech je 
sdělení škol kraje, že v uvedených dnech budou vyhlášena ředitelská volna. Protože Benešovská ZŠ 
v těchto dnech učit bude, případnou náhradní dopravu zajistí obec. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5.: Kalkulace Avie (další provoz). 
Provoz Avie bude sloužit pro potřeby obce, spolků a v ojedinělých případech jako služba občanům. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6.: Různé. 
6.1. Nabídka obce na pracovníka pro obsluhu provozu sportovního areálu v rozsahu do 20 hod. měs. 
trvá. 
Rada bere na vědomí. 
 



6.2. Obec nabízí možnost služby – praní prádla pro potřeby ZŠ. 
Podmínky sdělí ředitelka ZŠ. 
Rada bere na vědomí. 
 
6.3. Oznámení o konání hudební produkce. 
SDH  podalo oznámení o konání hudební produkce na den 9.5.2009 v prostorách areálu Podolí. Trvání 
od 18. – 02 hod. 
Rada bere na vědomí. 
 
6.4. Restaurátorské práce. 
Vl. Plecháč podal informaci o možnosti zrestaurování historického kříže v Podolí. Restaurátorem by 
byl p. Pokorný (majitel licence, reference). Po projednání radou restaurátor předloží nabídku. 
Rada bere na vědomí. 
 
6.5. Obnova zařízení TKR. 
Starosta informoval radu, že bude potřeba obnovit zařízení TKR v rozsahu nákladů cca 35 tis. Kč. 
Tato modernizace – náhrada současně navíc umožní rozšířit nabídku programů občanům o další 2 
kanály.  
Rada bere na vědomí. 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 5. 5. 2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


