Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 7. 10. 2008
Přítomni: Dalibor Lampa, Jan Hubař, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna Morávková, Ing. Jan
Hylmar,
Omluveni: --Pořad programu:
1. Žádost o souhlas k uložení sítí a projednání odkupu pozemku – pí.Zemánková a p.
Drbohlav.
2. Smlouva o odvozu odpadu pro Poštu a.s. a Ilbau (Strabag).
3. Výsledek veřejnosprávní kontroly MO ČR (pomník).
4. Dopravní obslužnost na rok 2009 (73 980 Kč), projekt IDOL (integrovaný dopravní
systém Lb kraje).
5. Příprava sjezdu rodáků – zpráva Přípravného výboru.
6. Stavební úřad – Muchov - Mach.
7. Žádost manželů Vlčkových o pronájem pozemku k uskladnění dřeva (u garáže ve
Zvonici).
8. Žádost o odkup pozemku na Hradišťatech.
9. Oprava cesty z Podskalí do Podmošny.
10. Prodloužení pracovního poměru.
11. MŠ, záležitosti odchodu dětí.
12. SFŽP ČR – vrácení části dotace na plynofikaci
Ad.1.: Žádost o souhlas k uložení sítí a projednání odkupu pozemku – pí.Zemánková a p.
Drbohlav.
Po projednání uvedené žádosti s dodatečným vysvětlením nejasností od obou přítomných
žadatelů rada:
Uděluje jmenovaným stavebníkům souhlas:
1. k uložení elektrické přípojky do kraje pozemku obecní cesty p.p.č. 2506
2. k napojení na vodovodní řad za podmínek stanovených SČVAK
3. k uložení vodovodního řadu pod cestu p.p.č. 2506 a do kraje pozemku p.p.č. 396/2
4. s užíváním pozemku 396/2 za účelem trvalého přístupu osob a obslužné techniky na
pozemek 400/4 (bude zřízeno trvalé břemeno)
5. s úpravou cesty p.p.č. 2506 na náklady stavebníků tak, aby umožňovala přístup na
sousedící pozemky a úprava proběhla pouze ve vytyčeném prostoru a nebyly dotčeny
sousední pozemky. Obec tuto komunikaci v současné době neudržuje a nadále udržovat
nebude.
Rada schvaluje.
Ad.2.: Smlouva o odvozu odpadu pro Poštu a.s. a Ilbau (Strabag)..
Rada se seznámila se Smlouvou o nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem,
uzavřenou s Českou poštou, s.p.
Rada bere na vědomí.
Ad.3.: Výsledek veřejnosprávní kontroly MO ČR (pomník)..
Rada projednala výsledky veřejnosprávní kontroly vykonané od 2.7. do 5.9.2008. Předmětem
kontroly bylo využití prostředků dotace poskytnuté v r. 2007 v rámci programu 207440
Zachování a obnova historických hodnot na akci 2074427024, rekonstrukce pomníku obětem
1. a 2.světové války.
Kontrola nezjistila porušení rozpočtové kázně

Rada bere na vědomí.
Ad.4.: Dopravní obslužnost na rok 2009, projekt IDOL (integrovaný dopravní systém Lb
kraje).
Rada po projednání schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Lb kraje
pro rok 2009.
Rada schvaluje.
Ad.5: Příprava sjezdu rodáků – zpráva Přípravného výboru.
Rada se seznámila s návrhem Přípravného výboru Sjezdu rodáků k termínu a programu sjezdu,
který se uskuteční od 19.6. do 21.6.2009. V připomínkách rada některé varianty programu dále
rozpracovala
Rada bere na vědomí.
Ad.6: Stavební úřad – Muchov - Mach.
Rada projednala Oznámení o pokračování řízení o změně užívání stavby, resp. oznámení o
novém projednání řízení, vydaném Obvodním stavebním úřadem MěÚ Semily, ze dne
18.9.2008.
Rada schvaluje zamítavé stanovisko obce k realizaci záměru p. Josefa Macha přebudovat
objekt kravína v Benešově na objekt pro chov a výcvik psů.
Rada bere na vědomí.
Ad.7: Žádost manželů Vlčkových o pronájem pozemku k uskladnění dřeva (u garáže ve
Zvonici)..
Rada po projednání schvaluje žádost manželů Vlčkových o pronájem pozemku k uskladnění
dřeva na jeden rok. Za tímto účelem schvaluje částku nájemného 500,- Kč.
Rada schvaluje.
Ad.8: Žádost o odkup pozemku na Hradišťatech.
Rada se seznámila se žádostí Pavlíny Dohnalové o koupi pozemku č. 36/4.
Rada bere na vědomí a postupuje OZ.
Ad.9: Oprava cesty z Podskalí do Podmošny.
Na základě informace starosty obce o jednání na MěÚ v Semilech
rada schvaluje záměr rekonstrukce spodní části cesty.
Ad.10: Prodloužení pracovního poměru.
Po projednání rada bere na vědomí prodloužení pracovního poměru s pí. Martou Hudskou.
Rada bere na vědomí.
Ad.11.: MŠ, záležitosti odchodu dětí.
Rada vyslechla informaci starosty a ředitelky ZŠ o úbytku dětí z MŠ, resp. jejich odchodu.
Situaci rada hodnotí jako vážnou, vzhledem k tomu, že klesající počet dětí v MŠ a následně
v ZŠ ohrožuje existenci ZŠ v obci, právě z důvodu nízkého počtu žáků.
Z tohoto důvodu rada ukládá ředitelce ZŠ zpracovat detailnější informaci o počtech dětí a
nejbližším vývoji.
Rada bere na vědomí.
Ad.12.: SFŽP ČR – vrácení části dotace na plynofikaci.

Rada projednala Výzvu k vrácení části dotace poskytnuté podle smlouvy o podpoře č.
08500121 od SFŽP. Její projednání a schválení úhrady postupuje OZ.
Z tohoto důvodu starosta obce požádal SFŽP o odklad termínu úhrady o 30 dnů.
Rada bere na vědomí.

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 9. 10. 2008

Lampa Dalibor
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

