
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 29. 4. 2008 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, Ing. Jan 

Hylmar,  
 
 
Pořad programu:    

1. Zákon o střetu zájmů 
2. Stížnost občana 
3. Upozornění vlastníkům pozemků 
4. Souhlas k podnájmu 
5. VPP (veřejně prospěšné práce) 
6. Požadavky obce vůči VHS 
7. Odměny zastupitelů 
8. SMS – dotazník 
9. TKR - změna termínu otevírání nabídek 
10. Smlouvy na hrobová místa 

 
 

Ad.1.: Zákon o střetu zájmů. 
Rada se seznámila se Zákonem č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, resp. o povinnostech Veřejného 
funkcionáře ze zákona vyplývajících, s Vyhláškou č. 578 a Čestným prohlášením a 
Oznámením. 
Vyplněné oznámení předají členové rady starostovi obce do 30.6.2008. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Stížnost občana. 
Starosta informoval radu o dopisu – stížnosti pí M. Sedláčkové na chování občanů na 
sousedním hrobě obecního hřbitova. Záležitost starosta projedná s oprávněnými nájemci 
hrobového místa, manželi Vlčkovými. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Upozornění vlastníkům pozemků. 
Rada se opětovně zabývala Veřejnou vyhláškou Kú Libereckého kraje, Odboru rozvoje 
venkova na možnost smluvní ochrany evropsky významné lokality Jizera a Kamenice. Na 
základě této vyhlášky obec zahájí jednání s Krajským úřadem Libereckého kraje, směřující 
k uzavření smlouvy o smluvní ochraně. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.4: Souhlas k podnájmu. 
Rada projednala Žádost o vydání souhlasu k podnájmu obecního bytu č.3 v čp. 201 podané 
nájemcem, pí. Danou Zázvorkovou. Protože jde o vydání souhlasu pro podnájemce pí. Moniku 
Dyntrovou, která je zařazena na čelním místě v aktuálním bytovém pořadníku, na dobu 
jednoho roku, 
Rada schvaluje. 
 
Ad.5: VPP (veřejně prospěšné práce). 
Rada souhlasí s vytvořením 1 pracovního místa pro veřejně prospěšné práce na dobu od 
1.6.2008 v délce trvání 6 měsíců. K financování mzdových nákladů bude podána žádost o 
příspěvek. 



Vzhledem k charakteru práce obec zaměstná ženu. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.6.: Požadavky obce vůči VHS. 
V případě vstupu obce Chuchelna do VHS se bude projednávat smlouva mezi Svazkem obcí a 
VHS. 
Rada navrhuje, aby do smlouvy byly zařazeny následující podmínky: 

1. Výše nákladů na opravy a investice pro obce Svazku bude v příslušném roce minimálně 
ve výši ročního nájemného, a to po dobu pěti let. 

2. Realizovat během pěti let opravy a investice na území Benešova dle přiloženého plánu 
oprav a investic zpracovaných Svazkem na základě doporučení SČ VaK. 

3. Opravy a investice budou přednostně financovány z vlastních zdrojů VHS. Budou 
určena pravidla pro delimitaci cizích zdrojů, které by obec byla povinna převzít 
v případě vystoupení z VHS. 

Rada schvaluje. 
 
Ad.7.: Odměny zastupitelů . 
Rada vzala na vědomí novelu nařízení vlády č.79/2008 Sb. o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstev. Nárok na zvýšenou měsíční odměnu  vznikne poprve za měsíc únor 2008. 
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit nárok s 50% krácením. 
Rada bere na vědomí. 
 
 
Ad.8.: SMS – dotazník. 
Rada projednala možnost pracovat v orgánech SMS ČR. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.9.: TKR - změna termínu otevírání nabídek. 
Dodatek k výzvě Obce Benešov na veřejnou zakázku Rekonstrukce TKR pro vysokorychlostní 
internet. 
Lhůta pro podání nabídek se mění na 19.5.2008 v 8:30 hod. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.10.: Smlouvy na hrobová místa. 
Rada schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa uzavřenou dle zák.č.256/2001 mezi Obcí 
Benešov u Semil, a to 
 č. 168         a  pí. Martinou Kousalovou, Benešov č.96 
č.351-352 a  p. Josefem Hladíkem, Benešov 224. 
Rada schvaluje. 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 2. 5. 2008  
 
 
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


