
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 20. 10. 2009 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš st., Hubař Jan, ing. Hylmar Jan, Mgr. Anna  Morávková, 
Nepřítomen:  
 
Pořad programu:   
1. Smlouva o výkonu veřejné služby 
2. Smlouva o dílo – Zařízení zahrady MŠ 
3. Kontrola MV ČR na závazné předpisy (Jednací řád a vyhláška o odpadech)  
4.. Výzva k okleštění stromoví + Dohoda 
5. Žádost o odprodej pozemku – Kovář Petr 
6. Uzavírka silnice 3. května v Semilech 
7. Jízdní řády – odklad 
8. Sbírka zákonů – MŠ – vybavení sociálek 
9. Nájemní smlouvy hřbitov 
 
Ad.1.: Smlouva o výkonu veřejné služby. 
Rada projednala smlouvu o výkonu veřejné služby uzavřené s p. Davidem Kostihou, klientem Terezy. 
Jmenovaný zde i smluvní rozsah hodin odpracuje. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Smlouva o dílo – Zařízení zahrady MŠ. 
Rada projednala návrh připomínek, které předložil místostarosta ing. Lukeš. Doplněný návrh je odesílán 
dodavatelské firmě FLORA SERVIS k přijetí. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Kontrola MV ČR na závazné předpisy (Jednací řád a vyhláška o odpadech). 
Rada projednala Záznam o poskytnutí metodické pomoci obci Benešov u Semil ze dne 8.10.2009. 
Obec vydá nový jednací řád a současně požádala o spolupráci na jeho návrhu. 
Rovněž dojde k přepracování Vyhlášky o odpadech. Obec nemůže prominout povinnost úhrady 
poplatku občanu, který je zde trvale hlášen. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4.: Výzva k okleštění stromoví + Dohoda. 
Obec obdržela Výzvu k odstranění a okleštění stromoví ohrožující venkovní vedení dle Energetického zákona č. 
458/2000 Sb.  
Rada za tímto účelem vyslovuje souhlas s návrhem Dohody, uzavírané se zástupcem provozovatele, fi 
Nejedlý a syn. k pracem dle bodu b). 
Rada schvaluje. 
 
Ad.5.: Žádost o odprodej pozemku. 
Rada projednala žádost o odprodej pozemku p.č. 959, který je ve vlastnictví obce.  
Rada tuto žádost postupuje zastupitelstvu s návrhem zveřejnění záměru prodeje v ceně dle znaleckého 
odhadu, včetně nákladů na odhad, zaměření a vklad do katastru. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6.: Uzavírka silnice 3. května v Semilech. 
Rada projednala informaci o úplné uzavírce silnice II/292 ul. 3.května v Semilech, která proběhne od 23.10. od 
8.hod. do 24.10. do 24.hod. Přes naší obec povede objížďka pro místní dopravu a autobusy. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.7.: Jízdní řády – odklad.  



Navržená úprava jízdního řádu autobusové dopravy tak, jak ji projednala rada na uplynulém jednání se 
termínově odkládá. Dále starosta informoval radu, že výše příspěvku obce na dopravní obslužnost se pro příští 
rok nemění. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.8.: Sbírka zákonů – MŠ – vybavení sociálek. 
Rada se seznámila s novým zněním zákonného předpisu s tím, že obec v duchu nové úpravy zadá zpracování 
nezbytné projektové dokumentace. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.9.: Nájemní smlouvy hřbitov. 
Podle zákona č.256/2001 o pohřebnictví došlo ke změně stanovení ceny nájmu za hrobové místo. Aktuálně platí 
cenový věstník MF č.14/2008. Cena se stanovuje za čtvereční metr plochy. Za účelem dodržení věstníku budou 
přeměřeny hroby a nově upraveny sazby. Další postup předmětem následujících jednání rady. 
Rada bere na vědomí. 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 23. 10. 2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


