
Zápis z rady obce Benešov u Semil dne 27. 11. 2018 

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

      Petr Klimeš 

Program rady:  

1) Projednání návrhu Agrocentra Jizeran a.s. na umístění polních skládek hnoje pro 

období 2019-2020 

2) Pozemkové úpravy Benešov u Semil 

3) Stížnost občanů- betonárka Podolí 

4) Příprava Obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad pro rok 2019 

5) Informační SMS kanál pro občany Benešova u Semil 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1 Projednání návrhu Agrocentra Jizeran a.s. na umístění polních skládek  

            hnoje pro období 2019-2020 

Rada projednala návrh Agrocentra Jizeran a.s. na umístění polních skládek hnoje pro období 

2019-2020. Rada obce pověřuje starostku k prověření dokladu o ochranných pásmech pitné 

vody a jejich slučitelností s přiloženou mapkou na umístění polních skládek hnoje pro období 

2019-2020. Doplnění na další radě. 

 

 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

Ad. 2. Pozemkové úpravy Benešov u Semil 

Rada projednala Pozemkové úpravy v části Benešova u Semil zvané V rokli. Probíhající 

pozemkové úpravy se neslučují s darováním pozemku cesty v Rokli ve prospěch obce 

Benešov u Semil. Bude probíhat další jednání na KP Semily. 

 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

Ad. 3. Problém občanů- betonárka Podolí 

Rada byla seznámena s připomínkou paní Soukupové k fungování betonárky firmy 

STRABAG, která upozornila na velkou prašnost, která je šířena k přilehlé zástavbě zvláště 

v letních měsících.  

  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

Ad. 4.  Příprava Obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad pro rok 2019  

Rada se seznámila se stavem vydání Obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální 

odpad, která vyjde na základě usnesení zastupitelstva č. 67/2018 o schválení navýšení ceny 

odpadů a návrhem její platnosti. Vzhledem k termínu schválení Obecně závazné vyhlášky o poplatku 



za komunální odpad zastupitelstvem, které se bude konat 20. 12. 2018, není možné před jejím nabytím 

platnosti zadávat platby pro občany (SIPO) a tudíž vzniká prodleva v lednových platbách, kdy je 

navrženo že bude muset dojít ke zpětnému dopočítání této sazby v únorových platbách, nebo bude 

posunuta platnost Obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad na únor roku 2019 a 

leden proběhne dle platné vyhlášky pro předchozí období tj. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o 

poplatku za komunální odpad.  

Rada obce Benešov u Semil doporučuje doplnit a předložit na další radě (Veronika 

Slavíková). 

 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí 

 

 

Ad. 5. 5) Informační SMS kanál pro občany Benešova u Semil 

Rada obce byla informována o záměru obce zřídit informační SMS kanál pro občany. 

Rada doporučuje pro další jednání připravit podrobnosti a podklady do další rady. 

 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí 

 

 

Jednání rady obce Benešov u Semil ukončeno v  19:55 h. 

 

 

 

Č.103/RO/2018 Rada obce bere na vědomí návrh Agrocentra Jizeran a.s. na umístění        

                           místění polních skládek hnoje pro období 2019-2020. 

Č.104/RO/2018 Rada obce bere na vědomí pozemkové úpravy Benešov u Semil. 

Č.105/RO/2018 Rada obce bere na vědomí problém občanů-betonárka Podolí 

Č.106/RO/2018 Rada obce bere na vědomí příprava Obecně závazné vyhlášky o poplatku za                                                                                                        

   komunální odpad pro rok 2019 

Č.107/RO/2018 Rada obce bere na vědomí informační SMS kanál pro občany Benešova  

 

Zapsal dne 27.11.2018 Vladimír Plecháč. 

 

 

Mgr.Veronika Slavíková    Vladimír Plecháč 

starostka obce      místostarosta obce 

 

…………………………….    ……………………………… 


