
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 11. 7. 2006 
 
Přítomni:   Lampa Dalibor, Morávková Anna, Lukeš Jiří, Menšíková Michaela, Lukeš Roman,   
Omluveni: ---   
 
Pořad programu:  1.   Oprava komunikace pod kravínem.  

2. Oprava katastrálního operátu. 3. Obnova KTR. 
4. Správce hřiště a hřbitova. 5. Nájemné. 
6. Komunální volby – petiční listiny.  

Program  projednán a schválen všemi hlasy.   
Ad.1.: Oprava komunikace pod kravínem. Na základě jednání se ZD a předložených nabídek na realizaci rada preferuje nabídku firmy 
KOREKT. Oprava komunikace je řešena vysprávkou tryskovou metodou, v rozpočtované výši 150 tis. Kč. Spoluúčast účast obce bude znamenat 50% celkové částky, druhou polovinu by ve 
stejné výši financovalo ZD. Na dokončení další části, až k vrchu Příkrý rada schvaluje spoluúčast obce ve výši 70 tis.Kč. 
Rada uvedené řešení a výši spoluúčasti z rozpočtu obce schvaluje.   
Ad.2.: Oprava katastrálního operátu. ČR Katastrální úřad v Semilech oznámil zahájení obnovy katastrálního operátu, tj. trvalé 
označení územních hranic obce, a to k 1.9.2006. Rada doporučuje k vyžádané součinnosti využít občany pí. Martu Hudskou a p. Petra Kučeru. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Obnova KTR. Dle studie na Rekonstrukci TKR, předložené ing. Kružlíkem na základě objednávky OÚ činí 
celkové investiční náklady cca 4 mil.Kč. Z celkové výše by finanční spoluúčast z rozpočtu obce činila cca 10%. Po projednání rada doporučuje OZ toto řešení přijmout, zadat zpracování 
projektové dokumentace a zpracovat žádost o dotaci z fondů EU. 
Rada doporučuje OZ ke schválení. 
 
Ad.4: Správce hřiště a hřbitova.  Od 1.8. nastupuje do této funkce p. M. Pavlíček, ve standardní zkušební lhůtě, na dobu neurčitou. Obec požádá PÚ o finanční dotaci na nově vytvořené pracovní místo. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.5: Nájemné. Výše nájemného je stanovena zákonem. Nárůst nájemného v obci činí cca 10%. Na jednání 
rady dne 22.8. budou předloženy výměry k bytům v 1. a 2. kategorii tak, aby byly připraveny ke schválení OZ. 
Rada bere na vědomí.  
 
Ad.6: Komunální volby – petiční listiny. Protože termín voleb do OZ se předpokládá  na 20.10., musejí sdružení nezávislých kandidátů 
předložit podepsané petiční listy nejpozději do poloviny srpna, tedy pracovní termín je konec 



července. Svoje rozhodnutí ve volbách kandidovat oznámila T.J. Benešov  u Semil a SDH 
Benešov u Semil. 
Rada bere na vědomí. 
  
V Benešově u Semil dne 13. 7. 2006  
 
 
 
          Lampa Dalibor                                                       Ing. Jiří Lukeš 
                starosta                                                              místostarosta 
 
 


