
         Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 21.8.2007 
 
Přítomni:   Lampa Dalibor, ing. Jan Hylmar,  Mgr.Morávková Anna 
Omluveni:  ing. Lukeš Jiří,  Hubař Jan 
Hosté: členové kontrolního výboru Ing. Lukeš, Jaroslav Bachtík a Ing. Bachtíková Jitka.   Návrh programu:  
 

1. Pojištění managementu obce za škodu způsobenou obci při výkonu funkce 
2. Pojištění obce za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci způsobenou 
3. Odpověď HZS LK 
4. Vyhodnocení Prověřovacích cvičení hasičů 
5. Smlouva o dílo – pomník 
6. Informace o prodeji Saviena 
7. Nájemné z bytů na rok 2008 a splácení dluhů 
8. Žádost o přidělení bytů – Vancl a Gábor 
9. Smlouvy o zřízení věcného břemene 
10. Taneční zábava v Podolí 
11. Vodojem – přepad 
12. Fond požární ochrany 
13. Greenways Jizera 
14. Hřbitovní smlouvy 

   
 Ad.1.:  Pojištění odpovědnosti zastupitelů  za škody způsobené obci při výkonu funkce: 
Obci byly předloženy podmínky pro uzavření smlouvy o pojištění zastupitelů za škody 
způsobené obci. Po projednání rada pověřuje starostu uzavřením této pojistky pro celé 
zastupitelstvo. Roční pojistné činí 8.750 Kč. 
Rada schvaluje uzavření pojištění odpovědnosti zastupitelů za škody uzavřené obci   Ad.2:   Pojištění o odpovědnosti obce za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nebo nesprávným rozhodnutím:  Obci byly předloženy podmínky pro uzavření smlouvy o 
odpovědnosti obce za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nebo nesprávným 
rozhodnutím. Po projednání rada pověřuje starostu uzavřením této pojistky pro obec Benešov u  
Semil. Roční pojistné činí 5 368 Kč. 
Rada schvaluje uzavření pojištění o odpovědnost obce za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nebo nesprávným rozhodnutím  Ad.3.:   Odpověď HZS LK:  Žádost o přidělení nové cisterny v případě přidělení nových vozů       
do Libereckého kraje byla v Liberci zařazena do seznamu obcí s podobnými požadavky. 
Rada bere na vědomí 
 Ad.4.:  Vyhodnocení Prověřovacích cvičení hasičů : rada se seznámila s vyhodnocením tří 
prověřovacích cvičení na součinnost hasičských jednotek v Semilech a Benešově u Semil. 
Jednalo se o požár ve sklepních prostorách  bytového domu, požár výškového domu a požár 
v nemocnici. Ve vše případech jednotka SDH Benešov u Semil obstála, splnila časové limity    
a její zapojení do akce  bylo s drobnými připomínkami hodnoceno dobře. 
Rada bere na vědomí 
 Ad.5.    Smlouva o dílo – pomník: Rada se seznámila s návrhem smlouvy na rekonstrukci 
pomníku a tuto smlouvu schvaluje. 
Rada schvaluje smlouvu na dodávku stavebních prací   Ad.6:   Informace o prodeji Saviena: Na základě vyvěšeného záměru prodeje obecního 
majetku (hasičského auta) a rozeslání inzerátů prostřednictvím hasičských novin a SOLKu se 
ozvalo několik zájemců. Jako nejserioznější nabídka byla vybrána komisí Bachtík J, Vlach Petr 



a Menšík Zdeněk  nabídka obce Bohdalce. Zástupci obce si vozidlo prohlédli a prověřili. 
Zastupitelstvo obce Bohdalce tento nákup schválilo.   
Rada společně s kontrolním výborem doporučuje zastupitelstvu uzavřít smlouvu s obcí Bohdalec na prodej vozu AVIA 31 DVS (8+1) za cenu 85.000 Kč. 
 Ad.7:   Nájemné z bytů na rok 2008 a splácení dluhů: Rada se seznámila se situací  u 
neplatičů nájemného. Po obdržení výpovědí se dva neplatiči dostavili na Obecní úřad, sjednali 
si splátkový kalendář, uhradili část dluhů a nyní platí nájemné včetně navýšení kterým splácí 
dlužnou částku. Dále byl radě předložen návrh nové výše nájemného platný od 1.1.2008.  
Nájemné se zvyšuje podle zákona. Výše částek je určena v tabulkách dle velikostního 
koeficientu obce a kraje, do kterého obec leží. Nájemné se navyšuje u bytů I. kategorie o 1,29 
Kč /m2, II. kategorie o 1,71 Kč/m2, III kategorie o  2,24 Kč/m2 a u bytu IV. kategorie o 2,68 
Kč/m2. 
Rada doporučuje ZO navýšení nájmů  Ad.8:   Žádost o přidělení bytů – rada obdržela žádost o zařazení do pořadníků od pana 
Vancla, Gábora a Doležala. Rada předala k obodování bytové komisi. Komise předloží nový 
pořadník na tastupitelstvu 6.9.2007. Ad.9:   Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: rada projednala a schvaluje 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcném břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o 
uložení podzemního kabelového vedení pod  místní komunikaci a to pro akce č. IZ-12-
2000021, IV-12-2002627 a IE-12-2001879. 
Rada schvaluje  Ad.10: Taneční zábava v Podolí: rada se seznámila s ohláškou taneční zábavy (ze dne 
10.8.2007) která se uskuteční 24.8.2007 v Podolí. Ohlášení splňuje všechny podmínky dané 
OZV 3/2007.  
Rada nemá připomínky ke konání akce. 
 Ad.11: Vodojem: odvodnění a přepady u vodojemu přesáhly plánovaný rozsah prací  pro rok 
2007 a byly zhotoveny v celkovém objemu včetně rozsahu prací pro rok 2008. Svazek 
poskytne na tuto akci  další dotaci ve výši 210 tis. Kč. Celkově bude činit dotace 260 tis. Kč 
z 320 proinvestovaných. Ad.12: Fond požární ochrany: obec Benešov u Semil byla iniciátorem jednání na úrovni MR 
Pojizeří, Rady SOLK a vedení Kraje ohledně zachování a navýšení Fondu  požární ochrany na 
rok 2008. Ad.13: Vyhlášení společné iniciativy – Greenways Jizera: Rada se seznámila s obsahem 
nemoranda – vyhlášení společné iniciativy za vytvoření multifunkčního koridoru v oblasti toku 
Jizery. 
Rada doporučuje ZO k přijetí.    Ad.14:  Hřbitovní smlouvy: rada schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu hrobového místa 
s panem Stanislavem Matěchou,  Benešov u Semil 113  a panem Karlem Kytlerem,  Benešov u 
Semil 202. 
Rada schvaluje  
Zapsal dne 23.8.2007 Lampa Dalibor 
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


