Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 31. 8. 2010
Přítomni za Radu obce: Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš st., ing. Jan Hylmar, Jan Hubař,
Nepřítomni Mgr. Anna Morávková,
Zastupitelé:: Plecháč Vladimír, Ing. Jiří Lukeš ml.
Program jednání:
1. Pozemky Převráť
2. Dopravní značení Hradišťata
3. Žádost o přidělení bytu
4. Žádost o povolení kácení
5. Žádost o přidělení kolny
6. Protokol o výsledku kontroly ÚP Semily
7. Povodně – pomoc postiženým obcím
8. Rezignace na mandát člena ZO
9. Žádost o vybudování vyhlídky na vrchu Benešov
10. Soutěž Vesnice roku
11. Kabelová televize
12. Soutěž na dodavatele plynu
13. Dlužníci
14. Program jednání ZO dne 23.9.2010
15. Navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ.
Ad.1.: Pozemky Převráť.
Obec je vlastníkem pozemku parc.č. 361/6 o výměře 30 m2, ale má zájem koupit sousedící
pozemek parc.č. 361/5, o výměře 64 m2. Rada doporučuje zastupitelstvu záměr získat
pozemek par.č. 361/5 koupí či směnou.
Rada bere na vědomí
Ad.2.: Dopravní značení Hradišťata.
Rada projednala návrh změny umístění dopravního značení začátku a konce části obce. Rada
doporučuje jejich posunutí dle návrhu.
Rada bere na vědomí.
Ad.3.: Žádost o přidělení bytu.
Rada projednala žádost manželů Kroutilových o přidělení bytu. Rada žádost postupuje Bytové
komisi k zařazení do Bytového pořadníku s tím, že nevidí nutnost přidělovat body za obecní
zájem.
Rada bere na vědomí
Ad.4: Žádost o povolení kácení.
Rada projednala žádost p. Karla Vojtíška o povolení kácení dřevin. Rada postupuje Komisi
ŽP.
Rada bere na vědomí.
Ad.5: Žádost o přidělení kolny
Rada projednala žádost p. Martina Špirocha, bytem Benešov u Semil 188 o přidělení kolny po
p. Roučovi. Rada přidělení formou pronájmu schvaluje.

Rada schvaluje.
Ad.6: Protokol o výsledku kontroly ÚP Semily.
Rada se seznámila s Protokolem o výsledku kontroly dodržování zákona o státní sociální
podpoře, provedené Úřadem práce v Semilech, dne 20.7.2010, a to za období roků 2008-2009.
Závěr: Rozhodný příjem byl potvrzován v souladu se zákonem, v jednom případě bylo
zjištěno porušení zákona o státní podpoře, k vyčíslení přeplatku nedošlo.
Rada bere na vědomí.
Ad.7: Povodně – pomoc postiženým obcím.
1. Rada podporuje návrh Spolku pro obnovu venkova na mimořádný členský příspěvek
ze strany Obce Benešov ve výši 500,- Kč dle podmínek určených v dopise předsedy
spolku.
2. Rada doporučuje OZ schválit částku 20 tis.Kč na pomoc konkrétní obci postiženého
regionu z vlastního rozpočtu obce. Vytipováním návrhu konkrétního příjemce – obce
je pověřen SDH, jehož členové se aktivně podíleli na pomoci postiženým obcím.
Rada bere na vědomí.
Ad.8: Rezignace na mandát člena ZO.
Rada vzala na vědomí informaci, že členka Zastupitelstva obce, ing. Jitka Bachtíková
přestěhováním změnila i svoje trvalé bydliště. V souladu s touto skutečností jmenovaná
podala rezignaci na svoji volenou funkci. Náhradníkem z volební strany č.1 – Sboru
dobrovolných hasičů je dle Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce ze dne 20.21.10.2006 pí. Michaela Menšíková.
Na příštím zasedání Zastupitelstva obce dne 23.9. jmenovaná složí slib zastupitele obce.
Protože ing. J. Bachtíková byla i předsedkyní Finančního výboru je třeba , aby FV zpracoval a
předložil příštímu jednání zastupitelstva i připravené rozpočtové změny.
Rada bere na vědomí.
Ad.9: Žádost o vybudování vyhlídky na vrchu Benešov.
Rada projednala žádost-iniciativu p. Františka Kousala ke zhotovení vyhlídky s informační
mapou v blízkosti vrchu Benešov. Rada tuto iniciativu podporuje s tím, že starosta obce
projedná se jmenovaným konkrétnější představy.
Rada bere na vědomí.
Ad.10: Soutěž Vesnice roku
Rada vzala na vědomí informaci starosty o výsledku soutěže Vesnice roku v r. 2010, ve které
naše obec ve své kategorii získala ocenění udělením Modré stuhy.
Součástí ocenění je i nárok na získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
Rada bere na vědomí.
Ad.11: Kabelová televize.
Na základě jednání starosty obce s firmou Katro Servis tato firma předložila zájem na odkup
kabelové televize obce do vlastnictví firmy Katro Servis.
Rada souhlasí s nabídkou prodeje kabelové televize s podmínkou, že stožár zůstane v majetku
obce a obec jej firmě pronajme k užívání pro potřebu provozování kabelové televize v obci.
Rada bere na vědomí.

Ad.12: Soutěž na dodavatele plynu.

Rada projednala informaci o přípravě Vícestranné smlouvy o společném postupu zadavatelů
při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele v souvislosti s VŘ na
dodávky zemního plynu. Schvalovací proces proběhne v měsíci září.
Obec Benešov u Semil projevila zájem na společném postupu při veřejné zakázce.
Rada bere na vědomí.
Ad.13: Dlužníci.
Rada projednala seznam dlužníků, výši jejich závazků a jejich dobytnost.
Rada schvaluje odpis pohledávek dle seznamu (viz. Příloha č.1 ze zasedání Rady ze dne
31.8.2010).
Ad.14: Program jednání ZO dne 23.9.2010.
Program:
1. Zahájení
2. Volba řídících orgánů
3. Způsob hlasování
4. Návrh programu
5. Projednání jednotlivých bodů
6. Usnesení
7. Závěr
: Návrh programu jednání
1. Slib zastupitele
2. Směna nemovitosti
3. Rozpočtové změny
4. Návrh na vznik OZV o omezení práce s hlučnými stroji
5. Žádost o vyjádření k využití mobilních domů
6. Zřizovací listiny VHS Turnov
7. Územní plán
8. Smlouva s městem o spolupráci při výběrovém řízení na změnu dodavatel plynu
9. Povodňová pomoc
10. Kabelová televize
11. Vícestranná smlouva o společném postupu zadavatelů při dodávce plynu.

Ad.15: Navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ.
Rada projednala Žádost ZŠ a MŠ v Benešově u Semil o dodatečné navýšení neinvestičního
příspěvku do rozpočtu školy v roce 2010 o částku 6.000,- Kč.
Rada postupuje ZO a doporučuje ke schválení.

Zapsal: ing. Jiří Lukeš st. dne 7.9.2010

Lampa Dalibor
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

