Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 29.8. 2006
Přítomni: Lampa Dalibor, Morávková Anna, ing.Lukeš Jiří, Menšíková Michaela
Omluveni: Lukeš Roman,
Pořad programu:
1. OZV č. 6 o komunálních odpadech
2. OZV č.7 o podmínkách k provozu zdrojů ovzduší
3. Nájmy k 1.1.2007
4. Inspekční zpráva
5. Cesta pod kravínem
6. Kopírka
Program projednán a schválen všemi hlasy.
Ad.1 Rada projednala návrh OZV č.6/2006 o nakládání s odpady, který byl vypracován na
základě požadavku MVČR z důvodu nesouladu OZv č.3/2001 se současnou legislativou. Návrh
byl předán na MVČR k odsouhlasení a konzultaci byl schválen.
Rada návrh schvaluje a doporučuje ZO po projednání přijmout.
Ad.2. Rada projednala návrh vyhlášky OZV 7/2006 o provozu zdrojů znečišťujících ovzduší,
který byl vypracován na základě požadavku SFŽP ČR z důvodu provedené plynofikace a
poskytnutí dotace. Po projednání a konzultaci s MFČR byl návrh schválen.
Rada návrh schvaluje a doporučuje ZO po projednání přijmout.
Ad.3. Rada projednala návrh na zvýšení nájmů od 1.1.2007 a doporučuje zastupitelstvu jeho
přijetí z důvodu tříleté stagnace ve zvyšování nájmů.
1. kategorie: z 16,08 na 17,655 Kč za m2, tzn. navýšení o 1,578 Kč ( 9,8%)
2. kategorie: z 12,08 na 14,245 Kč za m2, tzn. navýšení o 2,160 Kč ( 17,9%)
3. kategorie: z 9,39 na 11,793 Kč za m2, tzn. navýšení o 2,403 Kč ( 25,6%)
4. kategorie: z 6,71 na 9,165 Kč za m2, tzn. navýšení o 2,455 Kč ( 25,6%)
Rada návrh schvaluje a doporučuje jeho přijetí ZO
Ad.4: Rada se seznámila se Inspekční zprávou v MŠ, která konstatuje velmi dobrou úroveń
vzdělávání v odpovídajících podmínkách.
Rada bere na vědomí

Ad.5: Rada se seznámila se stavem rekonstrukce cest a souhlasí s návrhem smlouvy na
provedení díla č.17/2006 ve výši 107.300 Kč bez DPH ( s DPH 127.687) zahájení prací bude
v první polovině září a ukončení konec září 2006.
Rada schvaluje smlouvu č.17/2006.

Ad.6: Rada schvaluje nákup nové kopírky na formát A3 ve výši 30 tis. Kč bez DPH. z důvodu
neustálých poruch již zastaralého přístroje z roku 1997 a počtem kopií pře 380 tis.
Rada schvaluje návrh na koupi nové kopírky a doporučuje ke schválení ZO
V Benešově u Semil dne 29.8. 2006, zapsal Ing. Jiří Lukeš
Lampa Dalibor
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

