
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 02. 10. 2012 

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

Program jednání:  

1. Návrh vyhlášky OZV o odpadech na rok 2013 
2. Žádost o přidělení bytu 
3. Nájemní smlouvy na hrobová místa 
4. Smlouva s dodavatelem el. energie 
5. Závěr zjišťovacího řízení - Geotermální elektrárna 
6. Nabídka na prezentaci v publikaci 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Návrh OZV o odpadech na rok 2013 

Rada projednala návrh znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Návrh byl zpracován na základě vzoru zaslaného z MV ČR. Obec 
pouze doplní částky za odvoz (dle popelnice). Na příštím jednání bude předložen úplný návrh 
doplněný o ceny a návrh znění článku 6 (osvobození a úlevy). 

Rada obce bere na vědomí předložený návrh OZV č. 2/2012. 

Ad 2. 2. Žádost o přidělení bytu 

Rada obce projednala doručenou žádost o přidělení bytu, která bude postoupena k projednání 
bytové komisi. 

Rada obce bere na vědomí předloženou žádost o přidělení bytu a postupuje ji 
k projednání bytové komisi.  

Ad 3. Nájemní smlouvy na hrobová místa 

Rada obce projednala návrh nájemních smluv na hrobová místa č. 321, 322 a 259. 

Rada obce souhlasí s uzavřením smluv o nájmu hrobových míst číslo 321, 322 a 259 dle 
předloženého návrhu. 

Ad 4. Smlouva s dodavatelem el. energie 

Starosta informoval radu o jednání s navrženým dodavatelem elektrické energie na základě 
obdržené nabídky projednané Zastupitelstvem obce. Novým dodavatelem el. energie bude od 
1.1.2013 společnost Amper Market, a.s. 

Rada souhlasí se změnou dodavatele elektrické energie na základě uzavřené smlouvy. 

Ad 5. Závěr zjišťovacího řízení - Geotermální elektrárna 

Rada projednala Závěr zjišťovacího řízení pro Hloubkové vrty pro využití geotermální energie 
Benešov u Semil – Pod Mošnou, jak jej zaslalo Ministerstvo životního prostředí.  



Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a 
územně samosprávných celků a zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má 
významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona. Dále dospěl příslušný úřad k 
závěru, že je nutné zpracovat dokumentaci vlivů předmětného záměru na životní prostředí. 

Rada obce po projednání bere na vědomí Závěr zjišťovacího řízení pro Hloubkové vrty 
pro využití geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou. 

Ad 6. Nabídka na prezentaci v publikaci 

Rada projednala nabídku společnosti Proxima Bohemia na prezentaci obce v připravované 
publikaci Encyklopedie Česká republika – města a obce.  

Rada obce souhlasí s prezentací obce v publikaci Encyklopedie Česká republika – města 
a obce v rozsahu 1/6 strany zdarma dle předložené nabídky. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 02. 10. 2012  

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


