
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 20. 3. 2007 
 
Přítomni:    Lampa Dalibor, ing.Lukeš Jiří st., ing. Hylmar Jan, Hubař Jan, Mgr.Morávková Anna, 
Omluveni:  -- Zastupitelé: ing. Lukeš Jiří ml.  
  Pořad programu:  1. Informace z porady starostů - Komunitní plánování na Semilsku 

- Nakládání s vodami, odběry a vypouštění. - Stavební zákon 
- Územní plán - Úřad práce Semily. 

2.Vyhodnocení štábního cvičení Jizera 2007 3. Posudek na lípu - hřbitov 
4. Uzavírka silnice Semily 5. Odchovna Muchov – chov psů 
6. Kácení stromů – Součková Ivana 7. Sporáky – majetek obce 
8. Posudek na plynofikaci 9. Oddávání v Benešově 
10. Převzetí dekretu v PS ČR 11.Smlouvy o nájmu hrobových míst. Program  projednán a schválen všemi hlasy.   
Ad.1. Informace z porady starostů. Starosta informoval radu o závěrech k jednotlivým bodům z porady starostů (viz Pořad 
programu).  
Rada bere na vědomí.  Ad.2. Vyhodnocení štábního cvičení Jizera 2007.  
Rada bere na vědomí. 
 Ad.3. Posudek na lípu - hřbitov.  Rada projednala varianty navrhovaných opatření dle odborného posudku p. Petra Peukera. 
Schválila variantu č. 1, tj. zdravotní řez a zabezpečení koruny Arco systémem, včetně výše souvisejících kalkulovaných nákladů. 
Rada schvaluje.  
Ad.4. Uzavírka silnice Semily. Rada se seznámila s dopisem MěÚ Semily k úplné uzavírce silnic II/292 v Semilech. 
Po projednání rada bere oznámená opatření na vědomí. 
 Ad.5. Odchovna Muchov – chov psů. Rada projednala dopis pí. Kamily Havránkové ze dne 28.2.2007 obsahující stížnost na 
problémy související s chovem psů v kravíně na Muchově. Rada pověřuje starostu obce, aby požádal MěÚ Semily o provedení kontrolní prohlídky. 
Rada bere na vědomí. 
 Ad.6. Kácení stromů – Součková Ivana. 



Starosta předložil radě dopis – žádost pí. Součkové o povolení kácení stromů na jejím pozemku. 
Žádost bude postoupena Komisi ŽP. 
Rada bere na vědomí.  
 Ad.7. Sporáky – majetek obce. V souvislosti s plynofikací bytů v majetku obce rada rozhodla, že instalované sporáky zůstanou v majetku obce, přičemž náklady na jejich opravy a údržbu ponesou občané sami. 
Rada schvaluje. 
 Ad.8. Posudek na plynofikaci. Rada se seznámila s odborným posudkem – Posouzením ekologických účinků akce 
Plynofikace obce Benešov u Semil k 5.3.2007. Posudek zpracovala firma Design 4, v.o.s. Turnov. Dle posudku snížení emisí k 5.3.2007 u napojených objektů činí 36,9% oproti 
původnímu posouzení plynofikace. Dále je třeba ještě zajistit stanovisko Inspekce ŽP. 
Rada bere na vědomí.   
Ad.9. Oddávání v Benešově. Rada projednala Seznam oddávajících, místa určená pro uzavírání manželství a stanovené dny 
k oddávání. 
Rada schvaluje.  Ad.10. Převzetí dekretu v PS ČR. Dne 5.dubna 2007 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude starostovi obce slavnostně předán dekret  o udělení znaku a vlajky obce. 
Rada bere na vědomí.   
Ad.11. Smlouvy o nájmu hrobových míst. Rada schvaluje následující Smlouvy o nájmu hrobových míst, uzavřené mezi Obcí Benešov u 
Semil,  č.108-109 a  p. Ondřejem Svobodou, Benešov 7, 
č. 288    pí. Vodrážkovou Helenou, Benešov 64  
V Benešově u Semil dne  23. 3. 2007, zapsal Ing. Jiří Lukeš       
 
 
 
  
Lampa Dalibor                                                             Ing. Jiří Lukeš 
     starosta                                                                      místostarosta 
 
 


