
Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 28. 4. 2021 
Zasedání bylo zahájeno v 19,05 hod a skončeno v 21.52 hod. Z celkového počtu 5 členů rady 

obce, bylo přítomno 5 členů 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 (rezignace) 

Program rady 

1. Žádosti o pronájem sportovního areálu (Škola sportu – příměstské tábory, KČT – dětský den) 

2. Cenové nabídky na studii v Podolí 

3. Nájem čistírny v Podmošně 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

5.Oprava brány na hřbitově a zhotovení brány na Hradišťatech 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Žádosti o pronájem sportovního areálu (Škola sportu, z.s. – příměstské tábory, KČT Benešov 

u Semil – dětský den) 

Rada obce projednala žádosti o pronájem sportovního areálu (Škola sportu, z.s. – příměstské tábory, 

KČT – dětský den). Pronájem byl stanoven následovně. KČT Benešov u Semil, jakožto veřejně 

prospěšný spolek fungující na území obce Benešov u Semil, má pronájem pro jednodenní akci Dětský 

den bez úhrady.  

Pronájem pro příměstské tábory, které jsou naplánovány na léto roku 2021 celkem ve 4 pětidenních 

turnusech, se stanovuje na částku 2 500,- za jeden turnus, tato výše částky vychází z průměrných 

provozních nákladů budovy (elektrika, voda, plyn, odpady). 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje žádosti o pronájem sportovního areálu (Škola sportu z.s. – 

příměstské tábory, KČT – dětský den) a na základě tohoto usnesení dává výjimku z ceníku sportovního 

areálu:  

KČT Benešov u Semil – Akce Dětský den - zdarma 

Škola Sportu, z.s. – 4 turnusy Příměstských táborů – 2 500 Kč/turnus 

Ad. 2.) Cenové nabídky na studii v Podolí 

Rada obce projednala cenové nabídky na chodník podél silnice II/292 v Podolí a pověřuje Ing. Jiřího 

Lukeše projednáním nabídky na studii s firmou NE2D PROJEKT. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí cenové nabídky na chodník podél silnice II/292 v Podolí a 

pověřuje Ing. Jiřího Lukeše projednáním nabídky na studii s firmou NE2D PROJEKT. 

Ad. 3.) Nájem čistírny v Podmošně 

Rada obce projednala nájem čistírny v Podmošně a pověřuje starostku obce s projednáním nájemní 

smlouvy s pronajímatelem. 



Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí nájem čistírny v Podmošně a pověřuje starostku obce 

s projednáním nájemní smlouvy s pronajímatelem. 

Ad. 4.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a dohodu o umístění 

stavby č. IE-12-4006825/VB/3, akce SM, Benešov, Podolí, Muchov – obnoa vNN, kNN 

Rada obce projednala smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a dohodu 

o umístění stavby č. IE-12-4006825/VB/3, akce SM, Benešov, Podolí, Muchov – obnova vNN, kNN 

mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Benešov u Semil  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006825/VB/3, akce SM, Benešov, Podolí, Muchov – 

obnova vNN, kNN mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Benešov u Semil. Smlouvu předkládá ke 

sválení zastupitelstvu obce. 

Ad. 5.) Oprava brány na hřbitově a zhotovení brány na Hradišťatech 

Rada obce projednala opravu brány na hřbitově a zhotovení brány na Hradišťatech. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí opravu brány na hřbitově a schvaluje zhotovení brány na 

Hradišťatech. 

Usnesení rady: 

č. 22/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil schvaluje žádosti o pronájem sportovního areálu (Škola 

sportu z.s. – příměstské tábory, KČT – dětský den) a na základě tohoto usnesení dává 

výjimku z ceníku sportovního areálu:  

KČT Benešov u Semil – Akce Dětský den - zdarma 

Škola Sportu, z.s. – 4 turnusy Příměstských táborů – 2 500 Kč/turnus 

č. 23/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí cenové nabídky na chodník podél silnice 

II/292 v Podolí a pověřuje Ing. Jiřího Lukeše projednáním nabídky na studii s firmou 

NE2D PROJEKT 

č. 24/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí nájem čistírny v Podmošně a pověřuje 

starostku obce s projednáním nájemní smlouvy s pronajímatelem. 

č.25/RO/2021.  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB 

se společností ČEZ 

č. 26/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí opravu brány na hřbitově a schvaluje 

zhotovení brány na Hradišťatech. 

 

V Benešově u Semil dne 7. 4. 2021 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 

 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                                             Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


