
Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 7.10. 23020 

Zasedání bylo zahájeno v 19 hod. a skončeno v 20,10 hod. Z celkového počtu 5 členů rady obce, byli 

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

Přítomni: Mgr. Veronika Slavíková, Vladimír Plecháč, Mgr. Jakub Menšík, Petr Klimeš 

Omluven: Ing. Jiří Lukeš 

 

Program rady: 

Dotace na sběrná odpadová místa – další postup při administraci a smlouva o zajištění organizace 

výběrového řízení 

Dotace na projektovou dokumentaci VaK - MŽP 

Stanovy VHS – k prostudování pro budoucí možné schvalování 

Informace o hospodaření obce 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Dotace na sběrná místa tříděného odpadu – další postup při administraci 

Rada obce projednala dotaci na sběrná odpadová místa a možný další postup při administraci. 

Navrženo bylo ponechat administraci spojenou se zajištěním výběrového řízení pobočné firmě Alnio 

Group s.r.o. zpracovatele dotace kterou byl BHZ Invest s.r.o.  

Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvu o zajištění výběrových řízení s firmou Alnio Group s.r.o. 

 

Ad. 2. Dotace na projektovou dokumentaci VaK - 

Rada obce projednala možné získání dotace na projektovou dokumentaci VaK. Vzhledem ke stavu 

současné kanalizace a budoucímu financování rekonstrukce a výstavby ČOV, by bylo dobré se o 

dotaci na projektovou dokumentaci ucházet. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí možné získání dotace na projektovou dokumentaci VaK. 

 

 Ad. 3.) Stanovy VHS  

Rada obce projednala návrh nových stanov VHS. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh nových stanov VHS. 

 

Ad. 4.) Hospodaření obce 



Starostka informovala radu o výdajích obce (aktualizace účetních programů Alis a Codexis, výmalba 

chodby a oprava ostění u dveří,….) . 

Rada obce bere na vědomí hospodaření obce. 

 

 

č. 75/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvu o zajištění výběrových řízení s firmou 

Alnio Group s.r.o. 

č. 76/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí možné získání dotace na projektovou 

dokumentaci VaK. 

č. 77/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh nových stanov VHS. 

Č. 78/RO/2020  Rada obce bere na vědomí hospodaření obce. 

 

 

 

 

V Benešově u Semil dne 7. 10. 2020 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 


