
Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 7. 4. 2021 

Zasedání bylo zahájeno v 19,05 hod a skončeno v 21.52 hod. Z celkového počtu 5 členů rady 

obce, byli přítomno 5členů 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: 

1. Smlouva o uzavření věcného břemene služebnosti (přípojka el. nad hasičárnou) 
2. Dohoda o uplatnění slevy na skládce – SKS Jablonec 

3. Žádost - pan Blažek 

4. Dotace LK 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

6. Rekonstrukce koupelny p. Koudelková 

7. Smlouva k hrobovým místům 

8. Žádost o odkup pozemků ve vlastnictví obce Benešov u Semil  

9. Aktualizace turistických map 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

11. Rezignace mandátu zastupitele (J. Menšík) 

12. Projekt obnovy vNN za KNN- Horní Benešov 

13. Program zastupitelstva 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (přípojka el. nad hasičárnou)  

Rada obce projednala smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-

4010016/VB/03 na p.p.č. 1415; 2538 v k.ú. Benešov u Semil, ve vlastnictví obce (přípojka el. 

nad hasičárnou).  

Rada bere na vědomí smlouvu o uzavření věcného břemene služebnosti č. IV-12-

4010016/VB/03 na p.p.č. 1415; 2538 v k.ú. Benešov u Semil (přípojka el. nad hasičárnou) 

a předává ke schválení zastupitelstvu obce. 

Ad. 2.) Dohoda o uplatnění slevy na skládce – SKS Jablonec 

Rada obce projednala dohodu o uplatnění slevy na skládce – SKS Jablonec. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje dohodu o uplatnění slevy na skládce – SKS Jablonec. 

Ad. 3.) Žádost - pan Blažek 

Rada obce projednala žádost na řešení dopravní situace v Podolí - V. Blažek 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost na řešení dopravní situace v Podolí - 

V. Blažek a předává k projednání zastupitelstvu obce. 

Ad. 4.) Dotace LK 



Rada obce projednala návrh podání žádosti o dotaci z dotačního fondu LK požární ochrana 

a prevence kriminality, Program 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého 

kraje na pořízení dovybavení JPO a výměnu oken v hasičské zbrojnici 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje podání žádostí z dotačního fondu LK požární ochrana 

a prevence kriminality, Program 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

na pořízení dovybavení JPO a výměnu oken v hasičské zbrojnici 4 hlasy. 

Ad. 5.) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 1/2021. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 4 hlasy. 

Ad. 6.) Rekonstrukce koupelny p. Koudelková 

Rada obce projednala rekonstrukci koupelny p. Koudelková.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí rekonstrukci koupelny p. Koudelková. 

Ad. 7.) Smlouva k hrobovým místům 

Rada obce projednala smlouvu k hrobovým místům č. 391-392. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvu k hrobovým místům č. 391-392. 

Ad. 8.) Žádost o odkup pozemků ve vlastnictví obce Benešov u Semil (vedle Kitlerů). 

Rada obce projednala žádost odprodeje pozemku p.p.č 143/5 a 143/6 v k. ú. Benešov u Semil 

ve vlastnictví obce Benešov u Semil pana Miroslava Švestky. 

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

p.p.č. 143/5 a 143/6 v k.ú. Benešov u Semil, žádost dále předává zastupitelstvu obce Benešov 

u Semil s doporučením pozemky neprodávat.  

Ad. 9.) Aktualizace turistických map 

Rada obce projednala aktualizaci turistických map. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí aktualizaci turistických map. 

Ad. 10.) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a dohodu 

o umístění stavby (el. přípojka pro odběrné místo – Vodovod)  

Rada obce projednala smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 
a dohodu o umístění stavby na p.p.č. 2538, v k.ú. Benešov u Semil, č. IP-12-4011149/VB/02 
(el. přípojka pro odběrné místo – Vodovod).  

Rada obce bere na vědomí smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

a dohodu o umístění stavby na p.p.č. 2538, v k.ú. Benešov u Semil, č. IP-12-4011149/VB/02 

(el. přípojka pro odběrné místo – Vodovod) a předává zastupitelstvu ke schválení. 

 Ad. 11.) Rezignace mandátu zastupitele (J. Menšík) 



Starostka obce seznámila radní s písemnou rezignací pana Mgr. Jakuba Menšíka na mandát 
zastupitele obce Benešov u Semil, kterou obdržela dne 31. 3. 2021. Mandát zastupiteli tak 
zanikl dne 30. 3. 2021. Dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje na uprázdněný 
mandát náhradník z kandidátní listiny téže volební strany a to následující den po dni, kdy byla 
rezignace doručena starostovi obce (§ 56 zák. č. 491/2001 Sb.). Náhradníkem je pan Ing. Luděk 
Václavík, kterému bylo předáno písemné osvědčení o tom, že se dne 31. 3. 2021 stal členem 
zastupitelstva obce Benešov u Semil. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí rezignaci na mandát zastupitele pana Mgr. Jakuba 

Menšíka. 

Ad. 12.) Projekt obnovy vNN za kNN- Horní Benešov 

Rada obce projednala projekt obnovy KNN- Horní Benešov. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí projekt obnovy KNN- Horní Benešov. 

Ad. 13.) Program zastupitelstva 

1. účast zástupce vedení VHS – informace k obnově vodovou v Benešově u Semil (Ing. Milan 

Hejduk) 

2. Rezignace na mandát zastupitele 

3. Jmenování náhradníka 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a dohoda o umístění 

stavby (el. přípojka pro odběrné místo – Vodovod) 

5. Smlouva o uzavření věcného břemene služebnosti (přípojka el. nad Hasičárnou) 

6. Vyjádření k realizaci a umístění stavby obnovy vNN za kNN horní Benešov 

7. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Benešov u Semil na roky 2021 – 2024 

8. Zpráva o inventurách za rok 2020 

9. Zpráva finančního výboru a hospodaření obce 

10. Návrh směny pozemků mezi Obcí Benešov u Semil a Liberecký kraj 

11. žádost o projednání dopravní situace v Podolí 

12. Z-Boxy 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí program zastupitelstva. 

Usnesení rady: 

č. 9/RO/2021  Rada bere na vědomí smlouvu o uzavření věcného břemene služebnosti 

č. IV-12-4010016/VB/03 na p.p.č. 1415; 2538 v k.ú. Benešov u Semil 

(přípojka el. nad hasičárnou) a předává ke schválení zastupitelstvu obce. 

č. 10/RO/2021 Rada obce Benešov u Semil schvaluje dohodu o uplatnění slevy 

na skládce – SKS Jablonec. 

č. 11/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost na řešení dopravní 

situace v Podolí – pan Blažek. 



č. 12/RO/2021 Rada obce Benešov u Semil schvaluje podání žádostí z dotačního fondu 

LK požární ochrana a prevence kriminality, Program 1.1 - Podpora 

jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na pořízení dovybavení 

JPO a výměnu oken v hasičské zbrojnici 4 hlasy. 

č. 13/RO/2021 Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 

č. 14/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí rekonstrukci koupelny 

p. Koudelková. 

č. 15/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvu k hrobovým místům 

č. 391-392 

č. 16/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí odkup pozemků 

ve vlastnictví obce Benešov u Semil p.p.č. 143/5 a 143/6 v k.ú. Benešov 

u Semil, žádost dále předává zastupitelstvu obce Benešov u Semil 

s doporučením pozemky neprodávat.  

č. 17/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí aktualizaci turistických map. 

č. 18/RO/2021  Rada obce bere na vědomí smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene služebnosti a dohodu o umístění stavby 

na p.p.č. 2538, v k.ú. Benešov u Semil, č. IP-12-4011149/VB/02 (el. 

přípojka pro odběrné místo – Vodovod) a předává zastupitelstvu ke 

schválení. 

č. 19/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí rezignaci na mandát 

zastupitele pana Mgr. Jakuba Menšíka. 

č. 20/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí projekt obnovy KNN- Horní 

Benešov. 

č. 21/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí program zastupitelstva. 

 

V Benešově u Semil dne 7. 4. 2021 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                                             Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


