
Zápis z mimořádné rady obce Benešov u Semil konané dne 2. 9. 2020 

Zasedání bylo zahájeno v 19 hod a skončeno v 21.28 hod. Z celkového počtu 5 členů rady obce, bylo 

přítomni 4 členové rady. Rada obce byla schopna se usnášet po celou dobu schůze. 

Přítomni: Mgr. Veronika Slavíková, Vladimír Plecháč, Mgr. Jakub Menšík Ing. Jiří Lukeš 

Omluven: Petr Klimeš 

 

Program rady: 

Rozpočtové opatření č. 3 

Pozemky Jednota, zastávka v Podskalí, pozemky u čp. 201 (zadání zpracování smlouvy jako podklad 

pro zastupitelstvo) 

Žádost ze strany VHS o předání majetku obci 

Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti – Cetin 

Změna Řádu veřejného pohřebiště 

Příspěvek pro sociální služby 

Pronájem/zřízení dopravy pro obecní auto 

Výmalba chodby na OU 

Ceník pronájmu sportovního areálu 

Kabelová televize (technika) 

Další postup při administraci dotace na sběrná místa pro tříděný odpad 

VO Muchov 

Havarijní stav u septiku Pošta 

Úpravy na dětském hřišti ve sportovním areálu 

PRVKÚK aktualizace 

Smlouva o nájmu hrobového místa 

Cyklostezka  Greenway Jizera 

Program zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Rozpočtové opatření č.3 

Rada obce projednala rozpočtová opatření č. 3 sestavené finančním výborem. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

 

Ad. 2.) Pozemky Jednota, zastávka v Podskalí, Kytler (zadání zpracování smlouvy jako podklad pro 

zastupitelstvo) 

Rada obce projednala záměr odkupu pozemků ve vlastnictví  Jednota, spotřební družstvo 

na Hradišťatech, dále projednala odkup pozemku pod zastávkou v Podskalí, a odkup pozemků 

od insolvenčního správce u čp 201. Pověřila starostku obce přípravou kupních smluv jako podklad 

pro zastupitelstvo.      

Jednota, spotřební družstvo: 

- pozemek parc. č. 68/2 – ostatní plocha, 



- pozemek parc. č. 68/4 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 78/2 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 78/3 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 78/4 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 81/1 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 81/2 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 82 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 83/1 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 83/2 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 83/3 – ostatní plocha, 

- pozemek parc.  č. 84 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 86 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 87 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 89 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 90 – ostatní plocha, 

- pozemek parc.č. 91 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 92 – ostatní plocha, 

- pozemek parc. č. 100 – ostatní plocha, 

Pozemek pod zastávkou v Podskalí, viz oddělovací GP. 

- pozemek parc. č. 2639/2 – travní porost (k.ú. Semily) 

Pozemky u čp. 201 

- pozemek parc. č. 2523/7 - zahrada 

- pozemek parc. č. 2523/8 – ostatní plocha                                

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí odkup pozemků ve vlastnictví  Jednota spotřební družstvo 

v části obce Hradišťata, pozemky pod zastávkou a v Podskalí v k.ú. Semily a pozemky od insolvenčního 

správce u čp. 201. Pověřuje starostku obce přípravou kupních smluv jako podklad pro zastupitelstvo. 

 

 Ad. 3.)  Žádost ze strany VHS o předání majetku obci 

Rada projednala žádost VHS o předání majetku v k.ú. Benešov u Semil, na kterém VHS Turnov 

nemá veden žádný vodohospodářský majetek. (p.p.č. 458/1). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost ze strany VHS o předání majetku obci a postupuje 

ke schválení zastupitelstvu.  

 

Ad. 4.)  - Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti – Cetin 

Rada obce projednala smouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 11010-073898, 

TM_BTA_Semily_57009_SMBNS_OK k parc. č. 2493/1 mezi Obcí Benešov u Semil a Cetin a.s. a smlouvu 

č. 11010-077703, RVDSL1609_C_L_SMIL68_OK o zřízení věcného břemene služebnosti k parc. č. 2538, 

1415, st. 101, 1414/2, 2523/24, 2523/22, 2523/29, 118/3, 118/1 a 56 mezi Obcí Benešov u Semil a 

Cetin a.s. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí, Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti – Cetin 

a předává ke schválení zastupitelstvu. 

 

Ad. 5.) Změna pohřebního řádu 

Rada obce projednala změnu řádu veřejného pohřebiště.                                                                                                                            

Rada obce Benešov u Semil schvaluje řádu veřejného pohřebiště. 



Ad. 6.) Příspěvek pro sociální služby 

Rada obce projednala příspěvek pro Sociální služby Semily, p.o. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí příspěvek pro Sociální služby a postupuje darovací smlouvu 

ke schválení zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 7.) Pronájem/zřízení dopravy pro obecní auto 

Rada obce projednala pronájem, nebo zřízení dopravy pro obecní auto.                                                  

Rada obce Benešov u Semil nedoporučuje pronájem, nebo zřízení dopravy pro obecní auto. 

 

Ad. 8.) Výmalba chodby na OU 

Rada obce projednala výmalbu chodby na OU.                                                                                                                     

Rada obce Benešov u Semil schvaluje výmalbu chodby na OU. 

 

Ad. 9.) Ceník pronájmu sportovního areálu 

Rada obce projednala po konzultaci se správcem areálu a daňovým poradcem ceník pronájmu 

sportovního areálu.          

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí ceník pronájmu sportovního areálu a předává ke schválení 

zastupitelstvu. 

 

Ad. 10.) Kabelová televize (technika) 

Rada obce projednala odkup techniky pro kabelovou televizi od Město Semily.                                     

Rada obce Benešov u Semil schvaluje odkup techniky pro kabelovou televizi od město Semily. 

 

Ad. 11.)  Další postup při administraci dotace na sběrná místa pro tříděný odpad 

Rada obce projednala další postup při administraci na získanou dotaci na sběrná místa pro tříděný 

odpad.                                                                                                                                                                                

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí další postup při administraci dotace na sběrná místa 

pro tříděný odpad. 

 

Ad. 12.) VO Muchov 

Rada obce projednala návrh na rekonstrukci či odkup podpěrných bodů veřejného osvětlení v části 

obce Muchov, kde společnost ČEZ plánuje v roce 2021 rozsáhlou rekonstrukci vedení. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o veřejném osvětlení v části obce Muchov a bude 

dále v této věci jednat. 

 

Ad. 13.) Havarijní stav u septiku Pošta 

Rada obce projednala havarijní stav u septiku Pošta.                                                                                    

Rada obce Benešov u Semil schvaluje odstranění havarijního stavu u septiku Pošta v předpokládané výši 

45 000,-.                                                                                     

 

Ad. 14.) Úpravy na dětském hřišti ve sportovním areálu 

Rada obce projednala úpravy na dětském hřišti ve sportovním areálu obce. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí úpravy na dětském hřišti ve sportovním areálu obce. 

 

  



Ad. 15.) PRVKÚK aktualizace 

Rada obce projednala aktualizaci PRVKÚK LK. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí aktualizaci PRVKÚK LK. 

 

Ad. 16.) Nájemní smlouva o nájmu hrobového místa 

Rada obce projednala nájemní smlouvu na hrobové místo č. 156-157 a smlouvu č. 353.                                         

Rada obce Benešov u Semil schvaluje nájemní smlouvu na hrobové místo č. 156-157 a smlouvu č.353. 

 

Ad. 17.) Cyklostezka  greenway 

Rada obce projednala druhou variantu vedení cyklostezky po druhé straně v úseku Semily –Podmošna. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí druhou variantu vedení cyklostezky Greenway Jizera po 

druhé straně silnice v úseku Semily –Podmošna. 

 

Ad. 18.) -Program zasedání zastupitelstva 

Rada obce projednala a navrhla program zasedání zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2020. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje následující program zastupitelstva.                                                

Pozemky Jednota, zastávka v Podskalí, pozemky u čp. 201 (Kupní smlouvy) 

Žádost ze strany VHS o předání majetku obci 

Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti – Cetin 

Info dotace na sběrná místa pro tříděný odpad 

Bytový pořadník a zpráva bytové komise 

Zpráva finančního výboru 

Návrh náměstí po úpravách 

Cyklostezka greenway 

Odměna zastupiteli a členům komisí 

Darovací smlouva pro Sociální služby Semily 

Změna ceníku pronájmu sportovního areálu 

Změna PRVKUK 

Rada schvaluje program zasedání zastupitelstva.  

 

 

Usnesení: 

č. 52/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

č. 53/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí odkup pozemků ve vlastnictví  

Jednota spotřební družstvo v části obce Hradišťata, pozemky pod zastávkou 

a v Podskalí v k.ú. Semily a pozemky od insolvenčního správce u čp. 201. 

Pověřuje starostku obce přípravou kupních smluv jako podklad 

pro zastupitelstvo. 

č. 54/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost ze strany VHS o předání 

majetku obci a postupuje ke schválení zastupitelstvu. 

č. 55/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí, Smlouvy o zřízení věcného 

břemene služebnosti – Cetin a předává ke schválení zastupitelstvu. 

č. 56/RO/2020   Rada obce Benešov u Semil schvaluje změnu Řádu veřejného pohřebiště. 



č. 57/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí příspěvek pro Sociální služby 

Semily, p.o. a postupuje darovací smlouvu ke schválení zastupitelstvu obce. 

č. 58/RO/2020 Rada obce Benešov u Semil nedoporučuje pronájem nebo zřízení dopravy 

pro obecní auto. 

č. 59/RO/2020   Rada obce Benešov u Semil schvaluje výmalbu chodby na OU. 

č. 60/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí ceník pronájmu sportovního areálu 

a předává zastupitelstvu ke schválení. 

č. 61/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje odkup techniky pro kabelovou televizi 

od Město Semily. 

č. 62/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí další postup při administraci 

dotace na sběrná místa pro tříděný odpad. 

č. 63/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o veřejném osvětlení 

v části obce Muchov a bude dále v této věci jednat. 

č. 64/RO/2020 Rada obce Benešov u Semil schvaluje odstranění havarijního stavu u septiku 

Pošta v předpokládané výši 45 000,-.                                                                                     

č. 65/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí úpravy na dětském hřišti 

ve sportovním areálu obce. 

č. 66/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí aktualizaci PRVKÚK LK. 

č. 67/RO/2020 Rada obce Benešov u Semil schvaluje nájemní smlouvu na hrobové místo č. 56 

- 157 a smlouvu č. 353. 

č. 68/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí druhou variantu vedení 

cyklostezky Greenway Jizera po druhé straně silnice v úseku Semily – 

Podmošna. 

č. 69/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje program zasedání zastupitelstva.                                                

 

V Benešově u Semil dne 2. 9. 2020 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 

 

………………………………………..      ……………………………………….. 

Vladimír Plecháč       Mgr. Veronika Slavíková 

Místostarosta        Starostka obce 

 


