
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 04. 09. 2012 

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

Program jednání:  

1. Informace o jednání s Hybler Group – pozemky 
2. OZV 1/2012 – zrušovací vyhláška 
3. Požadavky na opravy komunikací 
4. Ukončení smlouvy Tereza 
5. Opatření po inspekci v ZŠ 
6. Smlouvy - Silnice Jičín  
7. Smlouvy na hrobová místa 
8. Byty – žádosti, ukončení smlouvy, výměna bytu 
9. Informace o mostu přes Jizeru 
10. Nabídka na zpracování rozboru na dodávku el. energie 
11. Program jednání Zastupitelstva 
12. Rozúčtování vody – čp. 201 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Informace o jednání s Hybler Group – pozemky 

Starosta informoval o jednání s ing. Kuršilem (Hybler Invest s.r.o.) o využití pozemků pod 
projektovanou cyklostezkou (Greenway Jizera). Jedná se o pozemky p.p.č. 430/5, 430/6 (Pod 
Mošnou), 36/6, 36/7, 25/22. Vlastník navrhl směnu pozemků nebo prodej za odhadní cenu. 
Starosta připraví podklady ke směně pozemků na jednání Zastupitelstva obce. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu předložením 
záměru směny pozemků na jednání Zastupitelstva obce. 

Ad 2. OZV 1/2012 – zrušovací vyhláška 

Rada projednala návrhy obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 
7/2006 o stanovení podmínek k provozu zdrojů znečišťování ovzduší. Návrh OZV zaslalo 
MV ČR z důvodu platnosti nových zákonů řešících tuto problematiku. 

Rada obce bere na vědomí předloženou OZV č. 1/2012 a postupuje ji k projednání 
Zastupitelstvu obce. 

Ad 3. Požadavky na opravy komunikací 

Rada obce projednala předložené žádosti o opravu místních komunikací. Starosta osloví 
odborné firmy k předložení cenových kalkulací. Rada rozhodne o realizaci oprav dle 
předložených ocenění. 

Rada obce bere na vědomí předložené žádosti a pověřuje starostu jednáním 
s odbornými firmami ve věci ocenění oprav.  



Ad 4. Ukončení smlouvy Tereza 

Rada obce projednala žádost Služeb sociální péče Tereza o ukončení smlouvy o pronájmu 
tělocvičny z důvodu dalšího nevyužití prostor. 

Rada obce po projednání souhlasí s ukončením smlouvy dohodou k 31. 8. 2011. 

Ad 5. Opatření po inspekci v ZŠ 

Rada obce se seznámila s výsledkem červnové kontroly České školní inspekce (ČŠI) v ZŠ a 
MŠ Benešov u Semil. Všechny opatření byla splněna v termínu (do 30. 8. 2012). 

Rada bere na vědomí informace o provedených opatřeních v ZŠ a MŠ Benešov u Semil 
na základě kontroly ČŠI.  

Ad 6. Smlouvy - Silnice Jičín  

Rada projednala návrhy smluv o dílo se společností Silnice Jičín na opravu místních 
komunikací v Podolí a na Hořeňačce.  

Rada obce souhlasí s uzavřením smluv o dílo se společností Silnice Jičín na opravu 
místních komunikací dle předloženého návrhu. 

Ad 7. Smlouvy na hrobová místa 

Rada projednala návrhy smluv o nájmu hrobových míst číslo 319 a 383. 

Rada obce souhlasí s uzavřením smluv o nájmu hrobových míst číslo 319 a 383 le 
předloženého návrhu. 

Ad 8. Byty – žádosti, ukončení smlouvy, výměna bytu 

Rada projednala předložené žádosti o přidělení bytu a seznámila se s aktuální situací s byty 
v obci. Žádosti P. Pálky, V. Žídka a manž. Kroutilových budou postoupeny k projednání 
bytové komisi. Žádost o pí J. Tomášové bude řešena v rámci navržené výměny bytů 
s p. Dlabolou. 

Rada obce bere na vědomí předložené žádosti a postupuje je k projednání bytové 
komisi. Rada obce souhlasí s výměnou bytu dle návrhu. 

Ad 9. Informace o mostu přes Jizeru 

Starosta seznámil členy rady s aktuální situací kolem dřevěného mostu přes Jizeru (tzv. 
Bysterský most), kde se řeší určení vlastnictví mostu před nezbytnou opravou. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace. 

Ad 10. Nabídka na zpracování rozboru na dodávku el. energie 

Rada projednala nabídku na zpracování rozboru na dodávku el. energie předloženou p. 
Dufkem (Stružinec).  

Rada bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu dalším jednáním v této 
věci. 



Ad 11. Program jednání Zastupitelstva 

Rada projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 20. 9. 2012: 
1. Zprávy předsedů výborů a komisí 
2. Rozpočtové opatření č. 4 
3. OZV 1/2012    
4. Směna pozemků (SBD – Obec) 
5. Vyhlášení záměru prodeje majetku (p.p.č. 368 a část 203/3) 
6. Vyhlášení záměru směny pozemků (Hybler – Obec) 
7. Bytový pořadník 
8. Žádost o prominutí poplatku 

Rada obce souhlasí s programem jednání Zastupitelstva obce dne 20. 9. 2012 dle 
předloženého návrhu. 

Ad 12. Rozúčtování vody – čp. 201 

Starosta senámmil členy rady se situací v čp. 201, kde byl zjištěn rozdíl v odečtu vody. Návrh 
předpokládá instalaci nového vodoměru na dosud neměřený vývod a průběžné odečítání 
vodoměrů v domě po dobu cca 2-3 měsíců. Vzniklý rozdíl v odečtu nebude rozpočítán mezi 
nájemníky. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace a souhlasí s navrženými opatřeními.  

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 04. 09. 2012  

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


