
Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 1.9.2021 

Zasedání bylo zahájeno v 19,03 hod a skončeno v 20,47 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. Bc. Matěchová Alena 

Omluven:  

Program rady 

1. Smlouvy o nájmu hrobových míst. Č.77,29,311,180. 

2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o využití čl. odstranění odpadu č. 1091005773 a ceník služeb 

3. Čištění kanalizace v Podmošně a revize stavu kanalizace ve Zvonici 

4. Směnná smlouva – Liberecký kraj 

5. Žádost o individuální dotaci VHS – povrchy 

6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Semily 

7. Dotace LK a Sběrná odpadová místa, MR Pojizeří 

8. Rozpočtová opatření č. 3 

9. Program zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.)  Smlouvy o nájmu hrobových míst č.77, 29, 311, 180. 

Rada obce Benešov u Semil projednala smlouvy o nájmu hrobových míst č.77, 29, 311, 180. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvy k hrobovým místům č. 77, 29, 311, 180. 

 

Ad. 2.) Dodatek č. 7 ke smlouvě o využití čl. odstranění odpadu č. 1091005773 a ceník služeb. 

Rada obce Benešov u Semil projednala dodatek č. 7 ke smlouvě o využití a odstranění odpadu 

č. 1091005773 a ceník služeb. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o využití a odstranění odpadu 

č. 1091005773 a ceník služeb. 

 

Ad. 3.) Čištění kanalizace v Podmošně a revize stavu kanalizace ve Zvonici. 

Rada obce Benešov u Semil projednala poptávku a cenovou kalkulaci ke kanalizaci ve Zvonici. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje poptávku a cenovou kalkulaci ke kanalizaci ve Zvonici. 

 

Ad. 4.) Směnná smlouva – Liberecký kraj. 

Rada obce Benešov u Semil projednala směnnou smlouvu – Liberecký kraj. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí směnnou smlouvu – Liberecký kraj a postupuje ke schválení 

zastupitelstvu obce. 



 

Ad. 5.) Žádost o individuální dotaci VHS – povrchy 

Rada obce projednala žádost o individuální dotaci VHS – povrchy 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost o individuální dotaci VHS – povrchy. 

 

Ad. 6.) Komunitní plán sociálních služeb ORP Semily 

Rada obce projednala komunitní plán sociálních služeb ORP Semily 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí komunitní plán sociálních služeb ORP Semily, předává na 

vědomí zastupitelstvu. 

 

Ad. 7.) Dotace LK a Sběrná odpadová místa, MR Pojizeří 

Rada obce projednala dotace LK, dotaci na sběrná odpadová místa Sběrná odpadová místa a dotaci 

MR Pojizeří na pořízení techniky. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dotace LK, dotaci na sběrná odpadová místa Sběrná 

odpadová místa a dotaci MR Pojizeří na pořízení techniky. 

 

Ad. 8.) Rozpočtová opatření č. 3 

Rada obce projednala rozpočtová opatření č. 3 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtová opatření č. 3. 

 

Ad. 9.) Program zastupitelstva 

1. Směnná smlouva mezi obcí Benešov u Semil a Libereckým krajem 

2. Žádost o individuální dotaci VHS – obnova povrchů 

3. Zpráva Finančního výboru 

4. Zpráva kontrolního výboru 

5. Rozpočtové opatření č. 4 

6. Zpráva bytové komise – bytový pořadník 

7. Informace o záměru směny pozemků okolo cesty „v rokli“ (Ryplovi, Brožová) 

8. Dotace LK a SFŽP – Sběrná místa na tříděný odpad – informace 

9. Komunitní plán sociálních služeb ORP Semily – na vědomí 

10. Sestavení pracovní skupiny pro projekt rekonstrukce čp. 33 – kulturní dům 

11. veřejnoprávní smlouva na příspěvek pro MR Pojizeří – společný projekt nákup 

techniky na údržbu zeleně 

 

 

 

 



 

 

Usnesení rady: 

č. 47/RO/2021 Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvy k hrobovým místům č.77, 29, 311, 180. 

č. 48/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o využití a odstranění 

odpadu č. 1091005773 a ceník služeb. 

č. 49/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil schvaluje poptávku a cenovou kalkulaci ke kanalizaci 

ve Zvonici. 

č. 50/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí směnnou smlouvu – Liberecký kraj 

a postupuje zastupitelstvu. 

č. 51/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost o individuální dotaci VHS – povrchy. 

č. 52/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí komunitní plán sociálních služeb ORP 

Semily. 

č. 53/RO/2021  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dotace LK a Sběrná odpadová místa, MR 

Pojizeří. 

č. 54/RO/2021 Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtová opatření č. 3 

č. 55/RO/2021  Program zastupitelstva 

1. Směnná smlouva mezi obcí Benešov u Semil a Libereckým krajem 

2. Žádost o individuální dotaci VHS – obnova povrchů 

3. Zpráva Finančního výboru 

4. Zpráva kontrolního výboru 

5. Rozpočtové opatření č. 4 

6. Zpráva bytové komise – bytový pořadník 

7. Informace o záměru směny pozemků okolo cesty „v rokli“ (Ryplovi, Brožová) 

8. Dotace LK a SFŽP – Sběrná místa na tříděný odpad – informace 

9. Komunitní plán sociálních služeb ORP Semily – na vědomí 

10. Sestavení pracovní skupiny pro projekt rekonstrukce čp. 33 – kulturní dům 

11. veřejnoprávní smlouva na příspěvek pro MR Pojizeří – společný projekt nákup 

techniky na údržbu zeleně 

 

V Benešově u Semil dne 1. 9. 2021 

Zapsal: Vladimír Plecháč 


