
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 13. 11. 2007 
 
Přítomni:   Jan Hubař,  Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková,                               
Omluveni: Ing. Jan Hylmar, 
 Pořad programu:   1. Zimní protahování místních komunikací. 
                               2. Stanoviska k novému ÚPSU Benešov u Semil - Občané z Podolí. 

         3. Stanoviska k novému ÚPSU Benešov u Semil – Mgr. Vagenknecht.  
                                4. Vodné. 
                                5. Veřejnosprávní kontrola ZŠ. 
                                6. Poplatky za odpady. 
                                7. Smlouvy o nájmu hrobového místa. 

 
Ad.1.: Zimní protahování místních komunikací. Rada po projednání stavu zimní údržby místních komunikací pro období zima 2007/8 a 
podmínek nabízené služby p. Stanislavem Lukešem schvaluje uzavření smlouvy na uvedenou 
službu s p. Stanislavem Lukešem při sazbě 450,- Kč za hodinu skutečně odvedené práce. Rada 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Rada schvaluje všemi hlasy                                               
Ad.2.:  Stanovisko k novému ÚPSU Benešov u Semil – Občané z Podolí. Rada projednala dopis - stanovisko občanů z Podolí k žádosti vlastníků parcel 1748/2 a 1748/3 
na změnu charakteru na stavební pozemky. 
Připomínky občanů budou předány zpracovatelům ÚPSU Benešov u Semil, kdy součástí 
podkladů bude také zhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.3.:  Stanovisko k novému ÚPSU Benešov u Semil – Mgr. Vagenknecht. Rada projednala dopis p. Mgr. Vagenknechta k žádosti majitelky parcel 1747 a 1748/2 na 
změnu charakteru na stavební parcelu. 
Připomínka p. Mgr. Vagenknechta bude předána zpracovatelům ÚPSU Benešov u Semil, kdy 
součástí podkladů bude také zhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.4:  Vodné. Rada  vzala na vědomí jednání ke kalkulované výši vodného a stočného pro rok 2008.  
Základní nárůst ceny je navrhován o 4,12% u vodného a o 5,49% u stočného. Důvodem 
rozdílného nárůstu je vyšší nárůst nákladů ve stočném ze strany provozovatele. K tomuto 
nárůstu je připočten nárůst DPH 4 %, tedy pro občany nárůst 8,12% ve vodném a 9,49 ve 
stočném. Vodné je tedy navrhováno ve výši 32,91 Kč vč. DPH, stočné ve výši 22,98 Kč vč. 
DPH. 
Rada bere na vědomí.  
Ad..5.: Veřejnosprávní kontrola ZŠ. Starosta seznámil radu se Zprávou o provedené veřejnosprávní kontrole v ZŠ a MŠ v Benešově 
u Semil, ze dne 11.9.2007. Zpráva konstatuje, že účetnictví organizace je vedeno přehledně, 
průkazným způsobem a správně. Má však připomínky k nepřesnému vyjádření skutečných 
nákladů subjektu za el. energii. Náklady na el. energii a vodu v r. 2006 hradila za organizaci 
obec. 



Rada bere na vědomí.  
Ad.6.: Poplatky za odpady. Rada projednala náklady na odvoz a odstraňování směsného komunálního odpadu zajišťované 
Severočeskými komunálními službami v roce 2007 a jejich nárůst pro rok 2008. Konstatuje, že 
i přes provedenou optimalizaci velikosti popelnic dle počtu občanů a frekvenci odvozu nebude 
obec nadále schopna svým rozpočtem pokrýt prohlubující se ztrátu. Pracovní varianty řešení 
budou předmětem příštího jednání rady. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.7.:  Smlouvy o nájmu hrobového místa. Rada schvaluje smlouvu uzavřenou mezi Obcí Benešov u Semil o nájmu hrobového místa 
č. 66-67 a  pí. Vladimírou Sůvovou, Semily, Benešovká 757, 
č. 261   pí. Marií Klikarovou, Benešov u Semil. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 15.11. 2007  
 
 
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


