
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 24. 8. 2008 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, 
Omluveni: Ing. Jan Hylmar, 
 
Pořad programu:    

1. Rozhodnutí ČIŽP Slabihoudková-Zeleňanský. 
2. FÚ Semily – Zpráva o výsledku kontroly. 
3. Rozhodnutí – Povolení k užívání vodovodu Podolí.  
4. Žádost o povolení kácení. 
5. Bytový pořadník č.26. 
6. Stížnost pí. Vondráčkové – dopravní značka. 
7. Stížnost pí. Havrdové na p. Reichla. 
8. Žádost o odkup pozemku. 
9. Výpočet daňových příjmů. 
10. Program jednání OZ dne 11.9.2008. 
11. Smlouvy o nájmu hrobových míst. 

 
Ad.1.: Rozhodnutí ČIŽP Slabihoudková-Zeleňanský. 
Rada se seznámila s Rozhodnutím ČIŽP, oblastního inspektorátu Liberec o udělení pokuty po 
1.000,- Kč pro pí. Jarušku Slabihoudkovou a p. Juraje Zeleňanského za správní delikt 
nezpracování kůrovcového dříví. Z uvalené pokuty bude po úhradě 50% účelově využito 
v rozpočtu obce na ochranu zeleně. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: FÚ Semily – Zpráva o výsledku kontroly. 
Rada projednala Zprávu o výsledku kontroly, provedené v období 3.6.2008 až 2.7.2008 
Finančním úřadem Semily, zaměřené na dodržení rozpočtové kázně u akce „Víceúčelové 
rekreační plochy“, - evid.č.akce 2292220148 za rok 2005.V závěru zpráva konstatuje, že 
kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č.218/2000 Sb. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Rozhodnutí – Povolení k užívání vodovodu Podolí. 
Rada se seznámila s Rozhodnutím Měú Semily, odborem životního prostředí ve věci 
Prodloužení veřejného vodovodu v Benešově u Semil, na pozemcích 2523/2, 2573/1 a 2141/3. 
Svým rozhodnutím vydává povolení k užívání a uložila zaměření do katastrální mapy. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4.: Žádost o povolení kácení. 
Rada projednala žádost pí. Jany Bosáčkové o povolení pokácení 1 ks modřínu na parcel.č. 755. 
Rada žádost postupuje komisi ŽP. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5: Bytový pořadník č.26. 
Obecní úřad obdržel žádosti pí. Jany Landigové, Simony Třískové a Martina Liďáka na 
zařazení do bytového pořadníku. Žádosti ohodnotila a zařadila do návrhu nového bytového 
pořadníku Bytová komise. Rada po projednání návrhu tento postupuje obecnímu zastupitelstvu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6: Stížnost pí. Vondráčkové – dopravní značka. 



Rada se seznámila se stížnosti pí. Věry Vondráčkové, přijaté dne 20.8.2008. 
Rada se rovněž seznámila s písemnou odpovědí starosty. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.7: Stížnost pí. Havrdové na p. Reichla. 
Rada se seznámila se stížnosti pí. Havrdové na využívání jejich soukromého pozemku a živého 
plotu p. Reichlem. 
Stížnost bude postoupena Komisi ŽP. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.8: Žádost o odkup pozemku. 
Rada projednala žádost p. Drbohlava a pí. Zemánkové na odkup obecního pozemku, kat.č. 
396/2 ze dne 21.8.2008. 
Rada bere na vědomí a postupuje OZ. 
 
Ad.9: Výpočet daňových příjmů. 
Rada projednala nabídku fy Regionservis na výpočet daňových příjmů na r. 2009 a 2010. 
Rada schvaluje přijetí nabídky. 
 
Ad.10: Program jednání OZ dne 11.9.2008. 

1. Zahájení 
2. Volba orgánů. 
3. Návrh programu jednání 

Zprávy předsedů výborů a komisí. 
Zpráva o kontrole FÚ Semily. 
Bytový pořadník č. 26. 
Žádost o změnu ÚPSÚ Benešov u Semil. 
Nájemné na rok 2009. 
Žádost o odkup pozemku. 
Různé – nabídka na vymáhání pohledávek. 

Rada doporučuje ke schválení. 
 
Ad.10.: Smlouvy o nájmu hrobových míst. 
Rada schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa uzavřenou dle zák.č.256/2001 mezi Obcí 
Benešov u Semil, a to 
č.26   a  pí.Helenou Zelenákovou, Semily, Bavlnářská 526. 
č.231-232  a  pí. Alenou Cinkovou, Benešov u Semil. 
č.280   a p.ing. Karlem Mečířem, Semily-Podmoklice 602. 
Rada schvaluje. 
 

 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 26. 8. 2008  
 
 
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 



 


