
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 20. 03. 2012 

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

Hosté:  Ing. Jiří Lukeš st. (předseda finančního výboru) 

Program jednání:  

1. Plyn – zmocnění centrálního zadavatele 
2. VPP – informace o uzavření dohody 
3. Lavička na Příkrém  
4. Informace o smlouvách s PF ČR 
5. Informace o uzavření smlouvy na výkon Veřejné služby 
6. Ukázka buttonu se znakem obce 
7. Žádost o možnost údržby obecních pozemků 
8. Darovací smlouva s MR Pojizeří 
9. Umístění webkamery na stožáru KTR 
10. Odměny pro členy výborů a komisí 
11. Různé 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Plyn – zmocnění centrálního zadavatele 

Rada obce projednala návrh vícestranné smlouvy o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele na dodávky plynu pro rok 
2013 a 2014. Uzavření smlouvy mezi centrálním zadavatelem (město Semily) a pověřujícími 
zadavateli (příspěvkové organizace města, další města/obce a jejich PO a obchodní 
společnosti s majetkovou účastí měst/obcí) je jedním z kroků k realizaci nákupu zemního 
plynu na komoditních burzách. Účelem smlouvy je ustanovení centrálního zadavatele, který 
provede centralizované zadání, jakož i potřebné pověření k jednání v zastoupení jednotlivých 
zadavatelů za účelem zajištění dodávek zemního plynu. 

Rada obce souhlasí s „Vícestrannou smlouvu o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ a ukládá starostovi 
obce předložit na zasedání zastupitelstva dne 19. 4. 2012 smlouvu ke schválení. 

Ad 2. Veřejně prospěšné práce 

Obec požádala o jedno místo na pomocné a úklidové práce na období 1.4. – 31.12.2012. 
Na základě žádosti byla sepsána Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. 

Rada bere na vědomí předložené informace o uzavření dohody na veřejně prospěšné 
práce.  

Ad 3. Lavička na Příkrém 

Rada projednala aktuální informace o zřízení odpočinkového místa na horizontu u Příkrého. 
Pro umístění lavičky byl vybrán pozemek p.p.č. 1023 v blízkosti odbočky k vodojemu. 



Byl rozpracován návrh podoby lavičky s následnou výrobou. Starosta projedná souhlas 
umístění s vlastníky pozemku a nájemcem (Agrocentrum).  

Rada bere na vědomí informaci o přípravě odpočinkového místa u Příkrého a ukládá 
starostovi projednání souhlasu s vlastníky a uživateli pozemku. 

Ad 4. Informace o smlouvách s PF ČR 

Starosta informoval Radu o uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR schválené 
Zastupitelstvem obce. Na základě uzavřené smlouvy převedl PF na obce pozemky p.p.č. 
121/1, 126 a 450/3. Zastupitelstvu bude předložen návrh nájemní smlouvy s Agrocentrem 
o hospodaření na pozemcích p.p.č. 121/1 a 126. 

Rada obce bere na vědomí předloženou informaci o uzavření smlouvy s PF ČR. 

Ad 5. Informace o uzavření smlouvy na výkon Veřejné služby 

Starosta seznámil členy Rady s uzavřením smlouvy na výkon Veřejné služby mezi obcí a 
Úřadem práce dle projednaného návrhu se zapracovanými připomínkami.  

Rada bere na vědomí předložené informace o uzavření smlouvy a ukládá starostovi 
projednat podmínky veřejné služby. 

Ad 6. Ukázka buttonu se znakem obce 

Starosta předložil Radě zaslané návrhy upomínkových buttonů („placek“) se znakem obce (v 
černobílé verzi, průměr 22 mm). V případě schválení si může obec objednat libovolný počet 
ve zvoleném rozměru pro svoji potřebu při dodržení pravidel prodeje. 

Rada souhlasí s předloženým návrhem buttonu se znakem obce. 

Ad 7. Žádost o možnost údržby obecních pozemků 

Rada obce projednala žádost o možnost údržby (sekání, sušení sena) obecních pozemků p.p.č. 
223/6, 223/1 a 221/1. Rada souhlasí se sekáním trávy a sušením sena. Souhlas je podmíněn 
zákazem chovu domácího zvířectva na uvedených pozemcích a oznámením před ukončením 
údržby ze strany uživatele. 

Rada souhlasí s údržbou obecních pozemků p.p.č. 223/6, 223/1 a 221/1 na základě 
předložené žádosti s podmínkou, že na uvedených pozemcích nebudou chována domácí 
a hospodářská zvířata. 

Ad 8. Darovací smlouva s MR Pojizeří 

Rada obce projednala návrh darovací smlouvy mezi obcí a DSO Mikroregion Pojizeří na 
bezplatný převod informačních tabulí a informačních panelů na obecních pozemcích p.p.č. 
264/4, 2523/26, 430/3, 2113 a 318/4 do majetku obce. Prvky byly zhotoveny a umístěny 
v rámci realizace projektu Turistický informační systém Horního Pojizeří.  

Rada obce bere na vědomí přeložené informace o darovací smlouvě a postupuje ji 
k projednání Zastupitelstvu obce. 



Ad 9. Umístění webkamery na stožáru KTR 

Starosta informoval členy rady o stavu jednání o umístění webkamery na stožáru KTR. 
Udělený souhlas s umístění webkamery společnosti HITNET je podmíněn dohodou se 
společností NETAIR a uzavřením dodatku k platné smlouvě se spol. NETAIR. Starosta vyzve 
spol. HITNET k jednání se spol. NETAIR a předložením návrhu dalšího postupu do konce 
dubna 2012. V opačném případě bude předchozí usnesení zrušeno a obec bude jednat o jiném 
řešení.  

Rada obce bere na vědomí přeložené informace pověřuje starostu dalším jednáním 
v dané věci. 

Ad 10. Odměny pro členy výběrů a komisí 

Předsedové komisí a výborů předložili návrh výše odměn pro členy komisí a výborů, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva obce.  

Rada obce bere na vědomí předložený návrh odměn pro členy výborů a komisí a 
pověřuje starostu dalším jednáním o výši a formě odměn. 

Ad 11. Různé 

Místostarosta informoval o jednání se společností Tomovy parky o termínu a způsobu 
instalace hracích prvků ve sportovním areálu a areálu SDH. Prvky budou instalovány formou 
šéfmontáže v průběhu dubna 2012. V případě sportovního areálu doporučila Rada prohlídku 
na místě s přípravou staveniště. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace o umístění prvků společnosti Tomovy 
parky. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 20. 3. 2012  

 

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


