
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 30. 10. 2012 

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

Program jednání:  

1. Kontrola ČSSZ 
2. Kontrola hospodaření 
3. OZV 2/2012 o odpadech 
4. Smlouvy na hrobová místa 
5. Oznámení o obdržení smlouvy s dodavatelem energie 
6. Změna názvu dodavatele plynu 
7. Lávka, brod -  motorky, čtyřkolky 
8. Webkamera 
9. Návrh programu Zastupitelstva obce  

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Kontrola ČSSZ 

Obec prošla kontrolou Okresní správy sociálního zabezpečení. Předmětem kontroly byly roky 
2010, 2011, 2012, a to plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností, plnění povinnosti 
v nemocenském pojištění a plnění povinnosti v oblasti pojistného. Opatření k nápravě nebyla 
uložena, v rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace o kontrole OSSZ. 

Ad 2. Kontrola hospodaření 

Rada obce byla seznámena s průběhem kontroly hospodaření obce provedené Krajským 
úřadem Libereckého kraje. Kontrola upozornila na chybějící zápisy z kontrolního výboru. 
Zpráva z provedené kontroly dosud nebyla doručena. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace o kontrole hospodaření obce.  

Ad 3. OZV 2/2012 o odpadech 

Rada obce projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Vyhláška obsahuje nové ceny dle ceníku SKS. OZV bude projednána 
zastupitelstvem po schválení dozorovým orgánem MV ČR. 

Rada obce po projednání bere na vědomí předložený návrh OZV č. 2/2012 a postupuje 
ho ke schválení dozorovému orgánu MV ČR a k projednání zastupitelstvu obce. 

Ad 4. Smlouvy na hrobová místa 

Rada obce projednala návrh nájemních smluv na hrobová místa č. 158, 163-164, 231-232, 
239, 240, 243, 253, 256. 

Rada obce schvaluje smlouvy o nájmu hrobových míst číslo 158, 163-164, 231-232, 239, 
240, 243, 253, 256 dle předloženého návrhu. 



Ad 5. Oznámení o obdržení smlouvy s dodavatelem energie 

Rada obce projednala oznámení o obdržení smlouvy s novým dodavatelem el. energie – spol. 
Amper Market. Splátkový kalendář bude zaslán v prvním týdnu zahájení dodávek el. energie. 

Rada obce po projednání bere na vědomí o smlouvě s novým dodavatelem el. energie. 

Ad 6. Změna názvu dodavatele plynu 

Obec obdržela informaci o změně názvu dodavatele plynu UET (United Energy Trading) na 
EP Energy Trading.  

Rada obce bere na vědomí oznámení o změně názvu dodavatele plynu. 

Ad 7. Lávka, brod – motorky, čtyřkolky 

Rada obce projednala dopis s žádosti o spolupráci při řešení problému s poškozování brodu 
přes Jizeru motorkáři a čtyřkolkáři. Rada diskutovala možnosti zabránění vjezdu do řeky a 
zároveň zachování této možnosti pro místní obyvatele.  

Rada obce po projednání bere na vědomí přeložené informace a pověřuje starostu 
jednáním s OŽP MěÚ Semily. 

Ad 8. Webkamera 

Starosta a místostarosta seznámili členy rady se aktuálním stavem připojení a zprovoznění 
webkamery na stožáru KTR. Kamera je nainstalována a zprovozněna, snímky jsou aktuálně 
dostupné na adrese http://krkonose-online.net/cams/benesov-u-semil-stozar-tkr.now.jpg. 
Místostarosta řeší zobrazení snímků z kamery na stránkách obce. 

Rada obce bere na vědomí informace o webkameře a pověřuje místostarostu řešením 
zobrazení na stránkách obce. 

Ad 9. Návrh program Zastupitelstva obce 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 15. 11. 2012:  
• Zprávy předsedů výborů a komisí 
• Rozpočtové opatření  
• Bytový pořadník  
• Zásady sestavení rozpočtu na rok 2013 
• Smlouva se SBD 
• Schválení prodeje majetku Ing. Královi a pověření vypracovat smlouvu 
• Směna majetku Hybler 

Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 15. 11. 2012 dle 
předloženého návrhu. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 30. 10. 2012  

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


