
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 12. 06. 2012 

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

Program jednání:  

1. Záměr geotermální elektrárny 
2. Nákup plynu na burze 
3. Žádost o nájemní smlouvu 
4. Protokol z kontroly EKO-KOM 
5. Nájemní smlouva na hrobové místo 
6. Informace o výsledku soudního sporu 
7. Plán práce na 2. pololetí 
8. Program jednání Zastupitelstva obce 
9. Webkamera 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Záměr výstavby geotermální elektrárny 

Zástupce společnosti ENERGEO, SE seznámil členy Rady se záměrem „Geotermální 
elektrárna Benešov u Semil – Pod Mošnou“. Záměrem stavby je využití geotermální energie 
pro výrobu elektrické energie a tepla a obsahuje hloubkové vrty a geotermální elektrárnu 
s využitím stávajících stavebních objektů a pozemků p.p.č. 181/9, 181/8, 181/7, 181/11 
v katastrálním území Benešov u Semil ve stávajícím uzavřeném areálu Hybler Invest, s.r.o., tj. 
na pozemcích, které leží dle územního plánu na ploše průmyslová výroby a sklady.  

Rada obce bere na vědomí informace o záměru a postupuje ho k projednání 
Zastupitelstvu obce. 

Ad 2. Nákup plynu na burze 

Starosta informoval o aktuální situaci v dodávkách plynu. Na základě účasti na burze 
s Městem Semily přejde obec od 1.1.2013 k novému dodavateli (United Energy Trading) za 
výhodnější cenu (úspora cca 15%). Změna dodavatele a ceny se dotkne obecních zařízení a 
objektů (např. hasičárna, škola, OU, sport. Areál) 

Rada obce bere na vědomí informace o změnách dodavatele plynu na rok 2013.  

Ad 3. Žádost o nájemní smlouvu 

Rada projednala žádost paní Květy Noskové o uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo 
č. 239 na dobu 20 let. 

Rada obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na hrobové místo č. 239 dle 
předložené žádosti. 

Ad 4. Protokol z kontroly EKO-KOM 

Rada projednala protokol z kontroly plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů“. Kontrola proběhla 4.6.012 na základě smlouvy mezi obcí a společností 



EKO-KOM, a.s. ve věci zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Předmětem 
kontroly bylo plnění povinností za období I. až IV. Q. 2011. Smlouva nebyla porušena. 

Rada bere na vědomí předložený protokol z kontroly plnění „Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů“. 

Ad 5. Nájemní smlouva na hrobové místo 

Rada projednala návrh nájemní smlouvy na hrobové místo č. 251. 

Rada obce po projednání souhlasí s uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo č. 251 
dle předloženého návrhu. 

Ad 6. Informace o výsledku soudního sporu 

Starosta seznámil členy rady s rozhodnutím Krajského soudu v Liberci, kterým byl zukončen 
soudní spor na hřbitově. 

Rada bere na vědomí předložené Rozhodnutí Krajského soudu v Liberci. 

Ad 7. Plán práce na 2. pololetí 

Rada projednala plán práce na 2. pololetí roku 2012 

Rada bere na vědomí plán práce Rady a Zastupitelstva obce na 2. pololetí roku 2012 
s postupuje ho k projednání Zastupitelstvu obce. 

Ad 8. Program jednání Zastupitelstva obce 

Rada projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 21. června 2012. 

Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 21. 6. 2012 dle 
předloženého návrhu. 

Ad 9. Webkamera 

Rada projednala upřesněnou nabídku společnosti Netair dle vyžádaných parametrů 
z předchozího jednání. Po projednání byla navržena změna plánovaného umístění na stožár 
KTR s pohledem na S (vrch Benešov) nebo V (Krkonoše) v jednodušší konfiguraci 
(webkamera + teploměr). Kromě nabídky Netair byly diskutovány další alternativy v podobě 
meteostanice. Místostarosta na příští jednání zjistí možnost připojení na SQL server. 

Rada bere na vědomí předložené informace o umístění webkamery. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 12. 06. 2012  

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


