
Zápis z Rady obce Benešov u Semil dne 19. 03. 2013 

Přítomni:  Dalibor Lampa, Vladimír Plecháč, ing. Václavík Luděk, Ing. Jiří Lukeš ml. 
Hosté:  Ing. Jiří Lukeš st. (FV) 

Program jednání:  

1. EKO-KOM – smlouva o výpůjčce  
2. Směrnice 1/2013 
3. Zastavení řízení o chráněném území 
4. Smlouvy na hrobová místa 
5. Plyn na další roky 
6. Různé – přihlášky spolků do MAS 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. EKO-KOM – smlouva o výpůjčce 

Rada projednala návrh smlouvy se společností EKO-KOM, a.s., o výpůjčce nádob na tříděný odpad 
s platností do 31.12.2020. Jedná se o nádoby v rámci jednoho hnízda s nájmem zdarma. Na území 
obce je celkem pět hnízd, řešených různým způsobem. 

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s dle návrhu. 

Ad 2. Směrnice č. 1/2013 

Rada projednala návrh směrnice č. 1/2013, jejímž předmětem jsou opravné položky a podrozvahová 
evidence v rámci účetnictví obce. 

Rada obce schvaluje Směrnice č. 1/2013 dle předloženého návrhu. 

Ad 3. Zastavení řízení o chráněném území 

Obec obdržela usnesení Ministerstva životního prostředí, které zastavuje řízení o návrhu 
ENTEGEO SE na stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro akci 
„Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Benešov u Semil – Pod Mošnou“ – podzemní 
tepelný výměník. Rozhodnutí nabylo právní moci 5.3.2013. 

Rada obce bere na vědomí přeložené informace. 

Ad 4. Smlouvy na hrobová místa 

Rada projednala návrh smluv na hrobová místa č. 260, 138 a 227. 

Rada obce souhlasí s uzavřením smluv o nájmu hrobového místa č. 260, 138 a 227 dle 
předloženého návrhu. 

Ad 5. Plyn na další roky 

Starosta informoval o postupu k zajištění dodávek zemního plynu na rok 2014. Město Semily 
zahájilo přípravy na nákup zemního plynu na komoditní burze. Starosta zajistí potřebné údaje a 
dokumenty pro připojení k tomuto procesu. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu jednáním v této 
záležitosti s Městem Semily. 



Ad 6. Žádost o odkup pozemku 

Rada projednal žádost o odkup pozemku p.č. 437/7 o výměře 55 m2 (pozemek Podmošnou nad 
autobusovou zastávkou). Přes pozemek je veden přístup k čp. 143, který je nutno zachovat. Starosta 
bude jednat s žadatelem o možnostech řešení. 

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

Ad 7. Přihlášky spolků do MAS 

Starosta informoval zástupce spolků (TJ, SDH) o možnosti členství v MAS Brána do Českého ráje. 
Členství umožňuje nominaci zástupce do orgánů MAS a budoucí potenciální zvýhodnění 
v podaných žádostech do výzev MAS. Nové členy bude schvalovat valná hromada MAS v druhé 
polovině dubna t.r. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 19. 03. 2013  

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


