
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 23. 5. 2006 
 
Přítomni:   Lampa Dalibor, Morávková Anna, ing.Lukeš Jiří, Menšíková Michaela,  Lukeš 

Roman,   Omluveni: ---   Pořad programu:  1. Smlouva k výstavbě ČOV. 
2. Dodatek ke smlouvě s HNH. 3. Návrh smlouvy s Tomovy parky. 
4. Odprodej pozemku. 5. Hudební produkce. 
6. Smlouva Vodafon. 

Program  projednán a schválen všemi hlasy.  
 Ad.1.:Smlouva k výstavbě ČOV. Jednání přítomen p. Miroslav Matěcha a JUDr. Poláček. 
Rada a p. Matěcha akceptovali návrh, dle kterého společně sdruží zdroje k výstavbě ČOV. Obec do stavby vloží finanční prostředky ve výši 350 tis.Kč, p. Matěcha finanční prostředky na 
zbývající část stavby a stavbu zrealizuje. Oba smluvní partneři budou spoluvlastníci ČOV v podílu vložených nákladů. Provozovatelem ČOV bude obec. 
JUDr. Poláček zpracuje aktuální návrh smlouvy. 
Rada bere návrh na vědomí.  
 Ad.2.: Dodatek ke smlouvě s HNH. Rada schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SOD/066/2006 s HNH spol.s.r.o., týkající se 
navýšení ceny o dílo o celkem 33.475,- Kč (včetně DPH) 
Rada schvaluje. 
 
Ad.3.: Návrh smlouvy s Tomovy parky. Rada schvaluje návrh smlouvy o mimozáručním servisu na zařízení dětského koutku-hřiště ve 
sportovním areálu. Cena za čtvrtletní prohlídku činí 2.570,- Kč, za roční prohlídku 3.850,- Kč. 
Rada schvaluje. 
 Ad.4: Odprodej pozemku.  Rada projednala Žádost o koupi pozemku č. 36/4 od pí. Pavlíny Dohnalové. Pro jednání OZ 
starosta zajistí předběžný odhad. 
Rada bere na vědomí. 
 Ad.5: Hudební produkce. Rada bere na vědomí ohlášení veřejné hudební produkce v restauraci Slunce, a to 26.5.06. 
Rada bere na vědomí  
 Ad.6: Smlouva Vodafon. Rada schvaluje Smlouvu o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 20116D-I a Smlouvu o podnájmu nemovitosti (pozemku) č. 20116D-II uzavíranou s Vodafone Czech Republic a.s., 
v případě podnájmu i s TJ Sokol Benešov u Semil. Předmětem smluv je umístění telekomunikačního zařízení na stavbě – stožáru pro telekomunikační zařízení. 
Nájemné stavby pak činí pro obec Benešov 75.000,- Kč ročně, podnájemné k pozemku pak 5.000,- Kč ročně pro TJ Sokol Benešov u Semil. 
 V Benešově u Semil dne 26. 5. 2006  


