
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 23. 11. 2010 
 

Přítomni:   Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., ing. Jan Hylmar, ing. Luděk Václavík, 
Vladimír Plecháč 

Hosté:   Ing. Jiří Lukeš st., Mgr. Anna Morávková 
 
Program jednání:  

1. Cena vody 2011. 
2. Žádost o místo VPP na rok 2011. 
3. Systém rizik. 
4. Cena za svoz odpadů na rok 2011. 
5. Odměny zastupitelů v roce 2011. 
6. Nabídka na vymáhání dluhů. 
7. Smlouva s KATRO servisem. 
8. Příprava oslav 600 let. 
9. Různé. 
 

Ad 1. Cena vody 2011. 
Rada VHS Turnov schválila dne 1. 11. 2010 úpravu ceny vodného a stočného na rok 2011. 
Cena vodného se zvyšuje o 2,5%, stočné o 4%. Konečná cena je stanovena na 71,99 Kč/m3 
včetně DPH (navýšení o 3,2%). Informace byla zveřejněna na úřední desce obce. 
Rada bere na vědomí 
 
Ad 2. Žádost o místo VPP na rok 2011. 
Obec požádá ÚP v Semilech o zřízení jednoho pracovního místa VPP od 1. 1. 2011. Stávající 
systém podpory VPP bude ukončen 30. 6. 2011. 
Rada souhlasí s podáním žádostí o vytvoření 1 pracovního místa.  
  
Ad 3. Systém rizik. 
Starosta seznámil radu s nabídkou na zajištění systému řízení rizik v souvislosti s platnou 
legislativou a očekávanou novelou. Rada souhlasí s předloženou nabídkou pro minimální 
počet zaměstnanců (1 + 1 osob). 
Rada souhlasí s předloženou nabídkou. 
 
Ad 4. Cena za svoz odpadů na rok 2011. 
Obec obdržela ceník SKS za odvoz a odstranění komunálního odpadu. Ceník platný od 1. 1. 
2011 navrhuje zvýšení ceny o 10%. Starosta připraví návrh obecně závazné vyhlášky na rok 
2011 zohledňující navrženou změnu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 5. Odměny zastupitelů v roce 2011. 
Starosta předložil návrh systému odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce. Návrh 
vychází z platného znění Nařízení Vlády ČR č. 20/2009 Sb. a zohledňuje systém odměn 
platný v roce 2010. Rada diskutovala předložené návrhy a ukládá starostovi přepracovat je dle 
předložených připomínek. 
Rada ukládá starostovi připravit upravený návrh na příští jednání. 
 
Ad 6. Nabídka na vymáhání dluhů. 
Rada se seznámila s nabídkou na vymáhání dluhů. Starosta si vyžádá zaslání nabídky služeb.  



Rada bere na vědomí. 
 
Ad 7. Smlouva s KATRO servisem. 
Starosta předložil návrh upravené kupní smlouvy s Katro servisem, s. r. o. na prodej 
televizního kabelového rozvodu. Návrh byl upraven na základě jednání dne 11. 11. 2010. 
Členové rady upozornili na nutnost přesněji vymezit předmět prodeje, resp. vyjmutí stožáru. 
Starosta ověří zanesení rozvodu a stožáru v evidenci majetku obce. 
Rada pověřuje starostu předložit na příštím jednání upravený návrh smlouvy. 
 
Ad 8. Příprava oslav 600 let. 
Předseda kulturní komise seznámil členy rady s návrhem programu oslav 600 let obce v roce 
2011. Termín oslav je stanoven na 18. 6. 2011. Starosta seznámí spolky a další složky v obci 
s návrhem programu a zjistí jejich zájem o zapojení do přípravy a zajištění oslav. 
Rada bere na vědomí předložený návrh. 
 
Ad 9. Různé. 
Starosta informoval o aktuálním stavu návrhu osazení vrchu Benešov lavičkami a stolem. 
Příští jednání rady proběhne v úterý 7. 12. 2010, jednání zastupitelstva se bude konat ve 
čtvrtek 16. 12. 2010. 
 
 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 25. 11. 2010  
 
 
 
 
 
 Lampa Dalibor Ing. Jiří Lukeš 
 Starosta místostarosta 


