
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 5. 4. 2011 

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

Hosté: Ing. Jiří Lukeš st. (FV) 

Program jednání:  

1. Smlouva s Telefonica O2 
2. Žádost o řešení stavu na p.p.č. 415/1 
3. Návrh programu jednání ZO dne 14.4.2011 
4. Mimosoudní vymáhání pohledávek 
5. Darovací smlouva – stacionář Semily 
6. Lávka přes Jizeru 
7. 600 let obce 
8. Různé 

Ad 1. Smlouva s Telefonica O2 

Rada projednala návrh podnájemní smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. na část pozemku p.p.č. 264/2. Smlouva navrhuje roční podnájemné vy výši 85.000,- Kč za 
umístění a provozování zařízení základnové stanice a anténního stožáru do roku 2021. 

Rada bere na vědomí návrh smlouvy a postupuje ho k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 2. Žádost o řešení stavu na p.p.č. 415/1 

Rada projednala žádost o sepsání smlouvy k užívání veřejné cesty na soukromém pozemku 
p.p.č. 415/1. Vlastník pozemku (Michal Špiroch), žádá o vypořádání vztahů, kdy přes 
soukromý pozemek prochází obecní cesta. Zároveň nabízí část pozemku k odprodeji. Starosta 
připraví návrh smlouvy o užívání, nabídku k odkoupení a zadá geodetické zaměření pozemků. 

Rada souhlasí s předloženou žádostí. 

Ad 3. Návrh programu jednání ZO dne 14. 4. 2011 

Rada projednala návrh programu jednání zastupitelstva v následující podobě: 

1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Rozpočtová změna č. 1 
3. Smlouva s Telefonica O2 Czech republic 
4. Bytový pořadník 
5. Řešení užívání pozemku p.p.č. 415/1 
6. Aktualizace Programu obnovy vesnice 
7. Dotace 
8. Různé 

Rada schvaluje program jednání ZO dne 14. 4. 2011 dle návrhu. 

Ad 4. Mimosoudní vymáhání pohledávek 

Rada projednala nabídku spolupráce společnosti AVP pohledávky spol. s r. o. na mimosoudní 
vymáhání pohledávek. Starosta osloví firmu ve věci spolupráce a dalších podkladů. 

Rada souhlasí s předloženou nabídkou. 



Ad 5. Darovací smlouva stacionář 

Rada projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí a Dětským centrem Semily na poskytnutí 
finančního daru ve výši 3.000,- Kč 

Rada schvaluje Darovací smlouvu dle předloženého návrhu. 

Ad 6. Lávka přes Jizeru 

Starosta informoval o dotačním titulu Libereckého kraje Program G-99, kam obec bude 
podávat žádost o financování opravy lávky přes Jizeru. Výše žádosti byla stanovena na 
100.000 Kč bez vlastního podílu ze strany obcí Slaná a Benešov. Termín podání žádosti je 15. 
4. 2011. Starosta informoval o nabídkách na opravu lávky v rámci poptávkového řízení. 
Vybrané firmy budou obeslány upřesněnou specifikací rozsahu výměny poškozených 
dřevěných částí lávky a nátěru. Starosta předloží žádost k projednání Zastupitelstvu obce. 

Rada bere na vědomí předložené informace. 

Ad 7. Oslavy 600 let obce 

Starosta a předseda kulturní komise informovali členy rady o přípravě oslav 600 let obce. 
Obec osloví dodavatele k předložení nabídky na zhotovení 200 ks pamětních mincí dle návrhu 
Terezy Salabové. Probíhají jednání mj. o zajištění pódia, prodejních stánků a party stanu. 

Rada bere na vědomí předložené informace. 

Ad 8. Různé 

a. Informace o návrhu řešení a předběžných nákladů – dotace z SFŽP 

Na základě předchozího jednání Rady byly poptány podklady k žádosti do výzvy 
Ministerstva životního prostředí – Snížení emisní zátěže ze zdrojů v objektech 
nenapojených na CZT (zpracování návrhu řešení, předběžného odhadu nákladů a 
kalkulace energetického auditu). Zástupce firmy Design 4 se na jednání nedostavil. 

b. Pálení Čarodejnic 

Luděk Václavík informoval přípravě tradičního pálení čarodějnic v areálu SDH 
v Podolí. Začátek programu je v 18,30 hodin. 

c. Nákup videokamery 

Starosta informoval o záměru nákupu nové obecní videokamery pro natáčení záznamů 
pro kabelovou TV. Výběr a nákup kamery zajistí Luděk Václavík. 

d. Oprava obkladu 

Zástupci SDH upozornili na poškozenou obkladovou dlažbu na budově hasičské 
zbrojnice s výhledem na připravované oslavy. 

e. Oprava obkladu 

Rada projednala informaci o vývozu močůvky v oblasti Příkrého a Kocánek a 
o možném porušení stanoveného pásma hygienické ochrany v blízkosti pramenišť. 

Rada bere na vědomí 

Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 5. 4. 2011  

 

 Lampa Dalibor Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


