
Zápis z  Rady obce Benešov u Semil konané dne 23.9. 2020 

Zasedání bylo zahájeno v 19 hod a skončeno v 21.22 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, Petr Klimeš, Ing. Jiří Lukeš 

Omluven: Mgr. Jakub Menšík 

 

Program rady 

Finální návrh ceníku pronájmu sportovního areálu po připomínkách ZO 

Schválení doložky k bytovému pořadníku (přednost nájemníků z čp. 134) 

Schválení přijetí věcného daru Obci Benešov u Semil od LK – Darovací smlouva na nanofiltry 

Schválení přijetí daru Obci Benešov u Semil – Darovací smlouva p. Pospíšil 

Profinancování dotace školy 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Finální návrh ceníku pronájmu sportovního areálu po připomínkách ZO 

Rada obce projednala finální návrh ceníku sportovního areálu, po připomínkách ZO. Platnost tohoto 

ceníku je od 1. 10. 2020. Výjimky z ceníku může udělit Rada obce (výjimky budou udělovány 

především spolkové činnosti, akcím pro děti a mládež atd.).  

Rada obce Benešov u Semil schvaluje ceník pronájmu sportovního areálu s platností od 1. 10. 2020. 

 

Ad. 2. Schválení doložky k bytovému pořadníku (přednost nájemníků z čp. 134) 

Rada obce projednala doložku k bytovému pořadníku. Dum čp. 134 se nachází dlouhodobě 

v havarijním stavu, proto se rada obce rozhodla na podnět bytové komise pozastavit bytový pořadník 

a doporučuje upřednostňovat nájemce z obecního domu čp.134 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje doložku k bytovému pořadníku (přednost nájemníků z čp. 134). 

 

 Ad. 3.)  Schválení přijetí věcného daru od LK – Darovací smlouva nanofiltry 

Rada obce projednala darovací smlouvu č OLP 2562/2020 o přijetí věcného daru od Liberekého kraje 

na dodávku nanofiltrů pro potřebu obce. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje přijetí věcného daru na základě darovací smlouvu č. OLP 

2562/2020 z Libereckého kraje na dodávku nanofiltrů pro potřebu obce. 

 



Ad. 4.) Schválení přijetí daru Obci Benešov u Semil – Darovací smlouva p. Pospíšil 

Rada obce projednala smlouvu o finančním daru Obci Benešov u Semil ze strany dárce pana J. 

Pospíšila. Předmětem darovací smlouvy je částka 20 000,-, která bude použita na zpracování 

projektové dokumentace na rekonstrukci čp. 33, ve vlastnictví Obce Benešov u Semil. 

Rada schvaluje přijetí finančního daru na základě Darovací smlouvy.  

 

Ad. 4.) Předfinancování dotace školy 

Rada obce projednala možné předfinancování dotace školy a smlouvu o poskytování služeb 

dotačního managementu. Předmětem smlouvy je administrace a poradenství projektu podaného do 

7. výzvy s názvem „MAS Brána do Českého ráje – IROP – Investice do vzdělávání“, která čerpá 

prostředky z fondů EU. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí možné předfinancování dotace školy a smlouvu o 

poskytování služeb dotačního managementu. 

 

Usnesení:  

č. 70/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje ceník pronájmu sportovního areálu s platností 

od 1. 10. 2020. 

č. 71/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje doložku k bytovému pořadníku (přednost 

nájemníků z čp. 134). 

č. 72/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje přijetí věcného daru na základě darovací 

smlouvu č. OLP 2562/2020 z Libereckého kraje na dodávku nanofiltrů pro potřebu 

obce. 

č. 73/RO/2020 Rada schvaluje přijetí finančního daru na základě Darovací smlouvy.  

č. 74/RO/2020 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí možné předfinancování dotace školy a 

smlouvu o poskytování služeb dotačního managementu. 

 

 

 

V Benešově u Semil dne 23. 9. 2020 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 


