Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 18. 11. 2008
Přítomni za Radu obce: Dalibor Lampa, Jan Hubař, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna Morávková,
Ing. Jan Hylmar,
Přizváni: ing. Hyka, JUDr. Poláček- SBD Semily
Pořad programu:
1. SBD Semily – převod stavby.
2. Navýšení poplatků - Katroservis.
3. Smlouva s Městem Semily – Pečovatelská služba – pí.Brandová.
4. Odpady – příprava vyhlášky.
5. Žádost o umožnění tréninků.
6. Žádost o poskytnutí spolupráce (vč.vymáhání pohledávek).
7. Informace o semináři - Tesař.
Ad.1.: SBD Semily – převod stavby.
Na závěr společného jednání s přítomnými zástupci SBD Semily rada konstatuje, že Obec
Benešov u Semil v současné době nemá zájem o převod stavby do svého vlastnictví z důvodu
nevypořádaných vlastnických vztahů k pozemkům pod nabízenou stavbou (účelovou
komunikací)
Rada přijala rozhodnutí.
Ad.2.: Navýšení poplatků - Katroservis.
Na základě oznámení firmy Katroservis o jednostranném zvýšení měsíčního poplatku
k provozování televizního vysílání v kabelových rozvodech pro rok 2009 o částku 10,50Kč na
jednu účastnickou zásuvku měsíčně (počítáno bez DPH) rada rozhodla navýšit měsíční
vybíranou částku v obci za účastnickou zásuvku na 60 Kč.
Rada přijala rozhodnutí.
Ad.3.: Smlouva s Městem Semily – Pečovatelská služba – pí. Brandová.
Rada vzala na vědomí a vyslovuje souhlas s podpisem smlouvy č. 162/2008 o poskytování
finančního příspěvku na neinvestiční náklady spojené s provozem Domova pro seniory
v Semilech za paní Ludmilu Brandovou, nar. 2.3.1914, bytem Benešov u Semil.
Rada bere na vědomí.
Ad.4.: Odpady – příprava vyhlášky .
Rada se seznámila s ceníkem odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu vydaným
SKS s.r.o. s platností od 1.1.2009. Projednávala možnosti variant řešení a jejich dopadů na
občany a do hospodaření obce. Konkrétně vyčíslené návrhy budou projednávány na příštím
jednání rady.
Rada bere na vědomí.
Ad.5: Žádost o umožnění tréninků.
Rada projednala žádost SK Semily – mládež o užívání umělé plochy hřiště Sportovního areálu
v Benešově u Semil. Jde o umožnění tréninků mládežnických družstev v zimních měsících.
Rada žádosti vyhovuje s podmínkou, že údržbu-úklid plochy provedou družstva vlastními
silami, dále takovým způsobem, že nedojde k poškození plochy a jejího technického podkladu.
Pronájem plochy bude za sjednanou úplatu.
Rada schvaluje.

Ad.6: Žádost o poskytnutí spolupráce ( s nabídkou vymáhání pohledávek).
Rada po projednání bere na vědomí žádost firmy deredes s.r.o., starosta bude firmu
kontaktovat.
Rada bere na vědomí.
Ad.7: Informace o semináři - Tesař.
Starosta obce informoval radu o účasti na semináři, pořádaném firmou Regionservis s.r.o. s
přednášejícím ing. Tesařem, na téma Rozpočtové určení daní pro rok 2009.
Rada bere na vědomí.

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 20. 11. 2008

Lampa Dalibor
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

