
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 6. 2. 2007 
 
Přítomni:   Lampa Dalibor, Mgr.Morávková Anna, ing.Lukeš Jiří st., ing. Hylmar Jan, Hubař Jan, Zastupitelé: ing.Lukeš Jiří ml. 
  Pořad programu:  1. Vystoupení předsedkyně kulturní komise. 2. Povodňový plán – aktualizace. 
3. Bytový pořadník, návrh Bytové komise. 4. Cenová nabídka prořezu lip. 
5. Dopis Josefu Fišerovi. 6. Rekonstrukce TKR - projekt.  
7. Kontrola FÚ Semily. 8. Cyklotrasy. 
9. Informační systém obce. 10. Hospodářský výsledek ZŠ. 
11. Smlouva o nájmu nebytových prostor se ZŠ. 12. Jednání Zastupitelstva obce dne 22.2.2007 – program jednání. Program  projednán a schválen všemi hlasy.   
Ad.1. Vystoupení předsedkyně kulturní komise.  Jménem komise předložila předsedkyně Mgr. Strmisková následující náměty: 
-  péče o významné hroby a památníky. Rada osloví občany s nabídkou smluvního vztahu k zajištění této péče. 
-  OZV: návrh komise byl již zapracován do minulého jednání rady, jako podnět k projednání OZ. -  Benešovský občasník: rada iniciativu komise podporuje a k vydávání bude vytvářet i materiální 
podmínky. -  Náklady na opravu kapličky u hřiště: zapracovat do návrhu rozpočtu r. 2007. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.2. Povodňový plán – aktualizace.  Rada po připomínkách k doplnění Povodňový plán obce schvaluje. 
 Ad.3. Bytový pořadník, návrh Bytové komise.  Rada po projednání doporučuje zachovat stávající bodovací kritéria. 
Rada bere na vědomí.  Ad.4. Cenová nabídka prořezu lip. Rada projednala cenovou nabídku Evropské stavební společnosti, s.r.o. a akceptuje nabídku prořezu 7 ks lip v celkové výši (bez DPH) 47 tis. Kč. Cenovou nabídku na pokácení 1 lípy vzhledem k její 
výši nemůže přijmout, pověřuje¨starostu zjištěním alternativních nabídek. 
Rada schvaluje. 
 Ad.5. Dopis Josefu Fišerovi. 
Rada bere na vědomí. 
 Ad.6. Rekonstrukce TKR – projekt. Projekt bude hotový do 22.2. a předložen s vysvětlením na jednání OZ. Navržené řešení je ve 2 
variantách, při využití pro připojení k internetu. 
Rada bere na vědomí.     



Ad.7. Kontrola FÚ Semily. Rada bere na vědomí informaci FÚ Semily k provedení hloubkové kontroly dne 8.2.07 na čerpání 
státní dotace k realizaci II. etapy hřiště. 
Rada bere na vědomí.  
 Ad. 8. Cyklotrasy. Ing.Lukeš Jiří ml. podal všeobecnou informaci o současném stavu projektu. 
Rada bere na vědomí. 
 Ad.9. Informační systém obce. Ing.Lukeš Jiří ml. podal informaci o konkretizaci řešení informačního systému obce. Ve vybraných místech obce budou instalovány celkem 3 mapové tabule a 1 tabule textová. 
K instalaci uvedených tabulí bude uzavřena Smlouva o výpůjčce mezi Obcí Benešov u Semily a DSO Mikroregion Pojizeří. Předmětem smlouvy je výpůjčka částí uvedených pozemků v k.ú. 
Benešov u Semily, o výměře 10 m2. 
Rada schvaluje. 
 Ad.10. Hospodářský výsledek ZŠ. Ředitelka ZŠ Mgr. A. Morávková přednesla návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ za rok 2006, ve výši 70.302,31 Kč. Celou výši převést do Rezervního fondu s tím, že uvedené 
prostředky budou účelově použity na nákup školních lavic a židlí do tříd. 
Rada schvaluje.  Ad.11. Smlouva o nájmu nebytových prostor se ZŠ. Jako Dodatek ke Zřizovací listině se uzavírá Smlouva o nájmu nemovitostí a nebytových prostor mezi Obcí Benešov u Semil, jako zřizovatelem a Základní školou a Mateřskou školou Benešov u 
Semil. Předmětem nájmu je dočasné užívání nemovitého majetku č.p. 193 na st.p.č.243 v k.ú. Benešov u Semily, zapsaného na LV 10001 u KÚ Semily. 
Nájemné smluvní strany sjednávají dohodou ve výši 36.250,- Kč ročně. Současně obě smluvní strany uzavírají dohodu o započtení pohledávek za nájemné a příspěvek na 
provoz. 
Rada po projednání bere na vědomí. 
 Ad.12. Jednání Zastupitelstva obce dne 22.2.2007 – program jednání.  1. Zahájení. 

2. Volba orgánů. 3. Návrh programu jednání 
- Projekt na rekonstrukci KTR. - OZV č.1 - poplatek za odpady. 
- OZV č.2 - zrušovací vyhláška o poplatcích. - OZV č.3 -  podmínky pro pořádání akcí. 
- Petice Spolku pro obnovu venkova. - Bytový pořadník. - Smlouva o nájmu nebytových prostor se ZŠ. 
- Rozpočet na r. 2007 – návrh výdajů a příjmů. - Smlouva o výpůjčce. 
- Svolání mimořádného zastupitelstva na 15.3.2007.  

V Benešově u Semil dne  8. 2. 2007, zapsal Ing. Jiří Lukeš       
  
Lampa Dalibor                                                             Ing. Jiří Lukeš 
     starosta                                                                      místostarosta 


