
Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 11.11. 2020 

Zasedání bylo zahájeno v 19 hod a skončeno v 20,45 hod. Z celkového počtu 5 členů rady obce, byli 

přítomni 3 členové rady. Rada obce byla schopna se usnášet po celou dobu schůze. 

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

Omluveni: Mgr. Jakub Menšík, Petr Klimeš 

Program rady 

• Nový ceník Komunálních služeb 

• Směrnice k zadávání veřejných zakázek 

• Žádost soutěžního družstva SDH Benešov u Semil o snížení nájmu Sportovního areálu 

• Úprava cest pro rok 2021 –cesta k čp.1 (hoření byty), cesta k pozemku v Podskalí-

pac.č.2503/2, Cesta pod školou po pozemku parc.č. 115 

• Rozpočtové opatření č. 4 

• Úprava programu zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Nový ceník Komunálních služeb 

Rada obce projednala ceník Komunálních služeb na rok 2021. Návrh rady: zpracovat tři varianty 

navýšení a to o 4%, o 6%, nenavyšovat. Ceník bude dále zapracován do nové OZV o poplatku za 

komunální odpad.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí a postupuje zastupitelstvu ke schválení varianty ceníku 

Komunálních služeb na rok 2021 v rámci OZV o poplatku za komunální odpad. 

 

Ad. 2. Směrnice k zadávání veřejných zakázek 

Rada obce projednala návrhy směrnic k zadávání veřejných zakázek. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí a postupuje zastupitelstvu ke schválení Směrnici 

k zadávání veřejných zakázek. 

 

 Ad. 3.) Žádost soutěžního družstva SDH Benešov u Semil o snížení nájmu Sportovního areálu      

Rada obce projednala Žádost soutěžního družstva SDH Benešov u Semil o snížení nájmu Sportovního 

areálu. Podmínky pronájmu, bezúplatně, pouze za úhradu energií spojených se svícením. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje Žádost soutěžního družstva SDH Benešov u Semil o snížení 

nájmu Sportovního areálu.  Podmínky pronájmu jsou stanoveny bezúplatně, pouze za úhradu energií 

spojených se svícením. 

 



Ad. 4.) Úprava cest pro rok 2021 –cesta k čp.1 (hoření byty), cesta k pozemku v Podskalí -

pac.č.2503/2, Cesta pod školou  po pozemku parc.č. 114 

Rada obce Benešov u Semil projednala úpravu cest pro rok 2021 – cesta k čp.1 (hoření byty) na návrh 

paní Tereštíkové. Cesta k pozemku v Podskalí-pac.č.2503/2 na návrh pana Ing. P. Kováře, A. 

Albrechta, J. Bosáčka. Cesta pod školou po pozemku parc. č. 115 na návrh pana M. Jecha. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí úpravu cest pro rok 2021 a postupuje k přípravě 

finančních variant pro úpravu cest – cesta k čp.1 (hoření byty) a cesta k pozemku v Podskalí-

pac.č.2503/2, Cesta pod školou po pozemku parc. č. 115. 

Ad. 5.) Rozpočtové opatření č. 4 

Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 4. 

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4. 

Ad.6.) Úprava programu zastupitelstva 

1. Ceníku hřiště po připomínkách ZO na vědomí -schváleno 

2. Doložka k bytovému pořadníku na vědomí -schváleno 

3. Předfinancování dotace školy 

4. OZV o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 

5. Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil 

6. Nový ceník Komunálních služeb – OZV o poplatku za komunální odpad 

7. Směrnice k zadávání veřejných zakázek 

9. Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020   

10. Finanční zprava - rozpočtové opatření 

11. Rozpočtové provizorium a parametr rozpočtu do doby schválení nového rozpočtu na rok 2021  

11.Plán práce rady a zastupitelstva na I. pololetí roku 2021 

 

Č. 80/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí a postupuje zastupitelstvu ke 

schválení varianty ceníku Komunálních služeb na rok 2021 v rámci OZV o 

poplatku za komunální odpad. 

Č. 81/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí a postupuje zastupitelstvu ke 

schválení Směrnici k zadávání veřejných zakázek. 

Č. 82/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje Žádost soutěžního družstva SDH 

Benešov u Semil o snížení nájmu Sportovního areálu.  Podmínky pronájmu 

jsou stanoveny bezúplatně, pouze za úhradu energií spojených se svícením. 

Č. 83/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí úpravu cest pro rok 2021 a 

postupuje k přípravě finančních variant pro úpravu cest – cesta k čp.1 (hoření 

byty) a cesta k pozemku v Podskalí-pac.č.2503/2, Cesta pod školou po 

pozemku parc. č. 115. 



Č. 84/RO/2020   Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.  

Č. 85/RO/2020 Rada obce Benešov u Semil schvaluje úpravu programu zastupitelstva 

 

 

V Benešově u Semil dne 11.11. 2020 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 


