Zápis č. 4
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil
ze dne 5.9.2006
Přítomni: Lukeš Roman,, Lampa Dalibor, Menšíková Michaela, Vašák Jiří, Menšík Zdeněk,
Mgr. Müllerová Dana, ing. Lukeš Jiří, Mgr. Morávková Anna, Mucha Jan, Hubař Jan,
Pikora Zdeněk, ing. Kovář Petr
Omluveni: Bušanský Martin, , Nesperová Milena, Farský Kamil
Program:
1. Zahájení.
2. Volba řídících orgánů.
3. Návrh a schválení programu.
4. Projednání jednotlivých bodů.
5. Usnesení.
6. Závěr.
Ad.1 Zahájení: starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že počtem 12 přítomných
zastupitelů je řádně svolané zastupitelstvo usnášeníschopné.
Ad.2 Volba řídících orgánů: starosta navrhl za zapisovatele :
za ověřovatele :

Mgr. Morávková Anna,
Ing. Kovář Petr
Pikora Zdeněk

Schváleno: 12 hlasy
Ad.3 Program jednání: Starosta navrhl k projednání tyto body programu:
a) OZV č. 6 o komunálních odpadech
b ) OZV č.7 o podmínkách k provozu zdrojů ovzduší
c) Nájmy k 1.1.2007
d) Cesta pod kravínem
e) Rekonstrukce TKR
f) Vodovod Rytiny
g) Stavba RD v Podolí
h) Změna v rozpočtu
Program jednání byl schválen 12 hlasy.
Ad.4 Projednání jednotlivých bodů :
ad.a) OZV č. 6 o komunálních odpadech: zastupitelstvo projednalo návrh OZV 6/2006

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Benešov u Semil.
Schváleno 12 hlasy.

ad.b) OZV č7/2006 o stanovení podmínek k provozu zdrojů znečišťování ovzduší. Po
projednání byla vyhláška schválena
Schválen 11 hlasy., 1 se zdržel
ad.c) Nájemné pro rok 2007
Zastupitelstvo projednalo návrh zvýšení nájemného od 1.1.2007 v této výši:
1. kategorie: z 16,08 na 17,655 Kč za m2, tzn. navýšení o 1,578 Kč ( 9,8%)
2. kategorie: z 12,08 na 13,873 Kč za m2, tzn. navýšení o 1,793 Kč ( 14,8%)
3. kategorie: z 9,39 na 11,483 Kč za m2, tzn. navýšení o 2,093 Kč ( 22,3%)
4. kategorie: z 6,71 na 8,930 Kč za m2, tzn. navýšení o 2,220 Kč ( 33,0%)

Platnost od 1.1.2007 s tím, že všichni nájemníci dostanou sdělení do konce měsíce září 2006
Schváleno 11 hlasy 1 se zdržel.
ad.d) Komunikace pod kravínem: zastupitelstvo projednalo uzavření smlouvy s firmou REACOM
na úpravu komunikace s termínem ukončení prací do konce září 2006 s objemem prací 127 687 Kč
včetně DPF.
Schváleno 12 hlasy.
ad.e) Rekonstrukce TKR : zastupitelstvo projednalo návrh na rekonstrukci TKR. K dispozici je
studie. Zastupitelstvo rozhodlo o zpracování projektu. Zpracovatel bude vybrán po konzultaci
s firmou Katro. Zároveň rozhodlo o pozvání zástupce Katroservisu na příští jednání 17.10.2006.
Schválena 9 hlasy.
ad.f) Vodovod Rytiny: zastupitelstvo se seznámilo s výsledkem poptávkového řízení na přepad od
vodojemu a rekonstrukci vodovodního řadu Rytiny. Zastupitelé obdrželi zápis z Rady Svazku.
Otevření obálek proběhlo na radě Svazku a jako nejvýhodnější nabídka byly vybrána nabídka firmy
Damko.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
ad.g) Výstavba RD v Podolí: zastupitelstvo se seznámilo s výstavbou RD v Podolí a bere na vědomí
že, že RD budou postaveny v souladu s platnou dokumentací . (ÚPSÚ Benešov u Semil.)
Zastupitelstvo bere na vědomí.
ad.h) Změny v rozpočtu .
OZ bere na vědomí. návrh změn o oblasti zařízení tělovýchovy a sportu – ohledně navýšení záloh na
plyn a další změny – přesuny jednotlivých položek v rámci kapitol.
Obecní zastupitelstvo schvaluje počtem 12 hlasů.
AD5. Usnesení
č.22/2006 :
č.23/2006 :
č.24/2006:
č.25/2006:
č.26/2006:
č.27/2006:
č.28/2006:

Zastupitelstvo schvaluje OZV č.6/2006
Zastupitelstvo schvaluje OZV č.7/2006
Zastupitelstvo schvaluje navýšení nájmů od 1.1.2007
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na opravu místní komunikace.
Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci TKR – zadat zpracování projektu.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na Vodovod a vodojem.
Zastupitelstvo schvaluje změny v rozpočtu ( příloha č.1)

Zapsal: Lukeš Jiří Ing. v Benešově dne 7.9.2006
Zápis ověřil:

……….…………..
……………………

Lampa Dalibor
starosta

Jiří Lukeš Ing.
místostarosta

