
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 23. 1. 2007 
 
Přítomni:    Lampa Dalibor, Morávková Anna, ing.Lukeš Jiří, ing. Hylmar Jan, Hubař Jan, 
Zastupitelé: Špiroch Václav, ing. Lukeš Jiří ml. 
  
Pořad programu:  1. Vystoupení předsedkyně kulturní komise. 
2. Obecně závazné vyhlášky – odpady, poplatky, oznámení akce. 
3. Spolek pro obnovu venkova - petice. 
4. Povodňový plán - aktualizace. 
5. Odpady - změny odběrných míst 
6. Dopis Josefa Fišery. 
7. Nepořádek u domů č. 188 a 189.  
8. Dopis občanům – psi, odpady. 
9. Hroby – nájemní smlouvy. Program  projednán a schválen všemi hlasy.  
 Ad.1. Činnost komise pro kulturu a sport.  
Komise předložila zpracovaný Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí v obci 
v roce 2007, dle plánu činnosti jednotlivých složek. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.2. Obecně závazné vyhlášky – odpady, poplatky, oznámení akce .  Rada projednala návrh OZV č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Rada bere na vědomí, že skutečné 
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok za rok 2006 činily 
575,- Kč. Rozdíl z celkově vybraných příjmů proti skutečným nákladům činil – 89 129 Kč, 
krytých z rozpočtu obce. 
Rada doporučuje OZ návrh vyhlášky projednat. 
 Rada projednala návrh OZV č.2/2007, kterou se zrušuje OZV č.3/2004 o místním poplatku ze 
vstupného. 
Rada doporučuje OZ návrh vyhlášky projednat. 
 
Rada projednala návrh OZV č.3/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění 
veřejného pořádku. Touto OZV se současně zrušuje OZV č. 4/2006. 
Rada doporučuje OZ návrh vyhlášky projednat. 
 Ad.3. Spolek pro obnovu venkova - petice.  Rada se seznámila s Peticí proti diskriminaci obyvatel venkova, jejíž znění předložil Sdpolek 
pro obnovu venkova. 
Rada doporučuje OZ návrh vyhlášky projednat.  
Ad.4. Povodňový plán - aktualizace. Rada projednala nabídku Jany Stejskalové, organizační a ekonomické poradenství, ke 
zpracování povodňového plánu obce. Rada si uvědomuje povinnost aktualizace tohoto plánu, a 
proto ukládá starostovi dosavadní plán aktualizovat bez využití uvedené nabídky a upravený 
plán radě předložit. 
Rada ukládá. 
 Ad.5. Odpady - změny odběrných míst. 



Rada projednala návrh Komise životního prostředí k výměně nádob, upřesnění údajů a zrušení 
stanovišť z důvodu finanční ztráty v kapitole Odpady, s platností pro r. 2007. 
Rada schvaluje.  Ad.6. Dopis Josefa Fišery. Starosta seznámil radu s dopisem p. Josefa Fišery s žádostí o přidělení bytu do osobního 
vlastnictví. Obec byty ve svém vlastnictví přiděluje pouze do nájmu, při splnění schválených 
kritérií a dle aktualizovaného bytového pořadníku. Žádost p. Fišery byla již v tomto pořadníku 
zařazena. 
Rada bere na vědomí.   Ad.7. Nepořádek u domů č. 188 a 189. Na základě předložených dokumentů rada projednala stížnost  na znečišťování veřejného 
prostranství u domů č.p. 188 a 189, a dále 190 a 191. Rada ukládá starostovi učinit účinné 
kroky k nápravě uvedeného stavu. 
Rada ukládá. 
 Ad. 8. Dopis občanům – psi, odpady. Rada projednala návrh dopisu občanům o změnách v oblasti odpadového hospodářství a 
připravovaném opatření v oblasti čistoty veřejných prostranství. Tento dopis schvaluje a ukládá 
starostovi zajistit jeho rozeslání. 
Rada schvaluje. 
 Ad.9. Hroby – nájemní smlouvy. Rada schvaluje následující Smlouvy o nájmu hrobového míst, uzavřené mezi Obcí Benešov u 
Semil,  
č.293 a  pí.Jaroslavou Hylmarovou, Benešov 229, 
č.161-162  pí.Hanou Kučerovou, Benešov 103, 
č.127   p.Jaromírem Májem, Benešov 118, 
č.265   pí., Miloslavou Motejlkovou, Arnoltice 10, 
č.328-329  p.ing. Miroslavem Šmídem, Ústí n.L., Dukel.hrdinů 529/23, 
č.320   pí.Janou Hrubcovou, Dolní Sytová 67, 
č.201   pí Jaroslavou Dohnalovou , Semily, Větrná 694, 
č.171   pí.Blankou Polívkovou, Benešov 80, 
č.330   pí. Ludmilou Medkovou, Semily, Bořkovská 445/2, 
Rada schvaluje.  

 
 
 

 
V Benešově u Semil dne  25.1. 2007, zapsal Ing. Jiří Lukeš       
  
 
 
 
Lampa Dalibor                                                             Ing. Jiří Lukeš 
     starosta                                                                      místostarosta 
 
 


