
Zápis z rady obce Benešov u Semil dne 6. 11. 2018 

Přítomni: Mgr. Veronika Slavíková, Vladimír Plecháč, Mgr. Jakub Menšík, Ing. Jiří Lukeš,

      Petr Klimeš 

Program rady:  

1) Navýšení ceny odpadů pro rok 2019 

2) Navýšení ceny vodného pro rok 2019 - informace 

3) Zřízení věcného břemene čp. 11 (p. Mifka) 

4) Nákup nádob na posyp 

5) Informace o ukončení nájemních smluv v nájemních bytech (dům čp. 134 a čp. 182) 

6) Dodatek ke smlouvě CETIN – pronájem dalšího místa na kovovém stožáru 

7) Oprava cesty Benešov – Příkrý 

8) Projednání stavu kanalizace v úseku Podmošna – Převráť 

9) Program zastupitelstva 15. 11. 2018 

10) Rozpočtové opatření č. 8/2018 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1. Navýšení ceny odpadů. 

 Rada obce projednala navýšení ceny odpadů na rok 2019. Předpokládané roční navýšení 

se řídí tabulkami zaslanými poskytovatelem služeb Marius Pedersen. Starostka obce navrhla 

nezvyšovat náklady na odpady občanům, ale navýšit dotaci obce o 30.000, tj, z původních 

150.000,- na 180.000,-. V případě že cena odpadů pro rok 2020 dále vzroste, bude nutné 

přistoupit k navýšení ceny odpadů pro občany. Tento bod bude postoupen Zastupitelstvu obce. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

Ad. 2. Navýšení ceny vodného pro rok 2019 – informace 

 Rada obce byla informována starostkou obce, že od 1. 1. 2019 dojde k navýšení ceny 

vodného. Tato informace vyplívá z jednání Rady sdružení VHS Turnov konaného dne 

24. 10. 2018. Navýšení ceny vodného by mělo být + 3,48% na m3, tj 1,38 Kč za 1m3 vody. 

 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

Ad. 3. Zřízení věcného břemene čp. 11 

Rada projednala smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12–40145662/VB/2 

Benešov u Semil č.p. 11, pan Mifka. Smlouva o Zřízení věcného břemene (smlouva o Smlouvě 

budoucí) byla projednána a schválena na zastupitelstvu dne 15.9.2016. Další projednání 

smlouvy bude postoupeno Zastupitelstvu obce 

 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 



Ad. 4. Nákup nádob na posyp. 

 Rada obce Benešov u Semil projednala nákup 4 kusů nádob na posyp. 3x 200l,  

1x 400l v ceně 25.000,-. 

 Rada obce Benešov u Semil schvaluje 5 hlasy. 

Ad. 5. Informace o ukončení nájemních smluv v nájemních bytech (dům čp. 134 

a čp. 182). 

 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí a předává k projednání bytové komisi. 

Ad. 6. Dodatek ke smlouvě CETIN – pronájem dalšího místa na kovovém stožáru. 

 Rada se seznámila s dodatkem ke smlouvě firmě CETIN o dalším pronájmu místa na 

kovovém stožáru. Rada pověřuje starostku Mgr. Veroniku Slavíkovou k zjištění dalších 

podmínek smlouvy. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

Ad. 7. Oprava cesty Benešov – Příkrý. 

 Rada obce se seznámila se stavem cesty k Příkrému (nad kravínem). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

Ad. 8. Projednání stavu kanalizace v úseku Podmošna – Převráť. 

Rada projednala stav kanalizace v úseku Podmošna - Převráť 

 Rada navrhla řešení problému, vývozem přilehlého septiku a pověřila starostku Mgr. 

Veroniku Slavíkovou a místostarostu Vladimíra Plecháče místním prošetřením stavu. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

Rada obce schválila vývoz přilehlého septiku. 

Ad. 9. Program zastupitelstva 15. 11. 2018. 

1. Složení slibu zastupitele 

2. Plán práce zastupitelstva do konce roku 2018 a na I. pololetí roku 2019 

3. Volba členů bytové komise 

4. Volba členů kulturní komise 

5. Volba členů komise životního prostředí 

6. Rozpočtové opatření č.8/2018 – informace  

7. Bytový pořadník 

8. Komunální odpady na rok 2019 

9. Stav kanalizace v Podomošně 

10. Inventury 2018 

11. Plán inventur 

12. Vánoční strom 

13. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření obce Benešov u Semil 

14. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření MR 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje 5 hlasy. 



Ad. 10. Rozpočtové opatření č. 8/2019. 

 Rada obce Benešov u Semil projednala rozpočtové opatření č. 8/2018. 

Rada obce schválila rozpočtové opatření 5 hlasy. 

 

Jednání rady obce Benešov u Semil ukončeno v čase 20:55. 

 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 

č. 93/RO/2018 :  Rada obce bere na vědomí zvýšení ceny odpadů na rok 2018. 

č.94/RO/2018:  Rada obce bere na vědomí zvýšení ceny vodného pro rok 2019. 

č.95/RO/2018:  Rada obce bere na vědomí Smlouvu o zřízení věcného břemene na   

pozemku čp.11. 

č. 96/RO/2018:  Rada obce schvaluje návrh na koupi plastových nádob na posyp. 

č. 97/RO/2018  Rada obce bere na vědomí Informace o ukončení nájemních smluv 

v nájemních bytech. 

č. 98/RO/2018 Rada obce bere na vědomí Dodatek ke smlouvě CETIN – pronájem 

dalšího místa na kovovém stožáru. 

č. 99/RO/2018 Rada obce bere na vědomí stav komunikace Benešov u Semil – Příkrý. 

č. 100/RO/2018 Rada obce bere na vědomí stav kanalizace v Podmošně. 

č.101/RO/2018 Rada obce schvaluje Program zastupitelstva 15. 11. 2018. 

č.102/RO/2018 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018. 

 

 

Zapsal dne 6. 11. 2018 Vladimír Plecháč 

 

 

Veronika Slavíková     Vladimír Plecháč 

Starostka obce      Místostarosta obce 

 

…………………………….    ……………………………… 

 

Přílohy: Rozpočtové opatření č.8/2018 

  

  

  


