
Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 12. 1. 2022 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. a skončeno v 19:48 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, Bc. Matěchová Alena 

Omluven:  

Program rady: 

1. Smlouvy k hrobovým místům č. 313, 314, 155 

2. Návrh investic do nového rozpočtu roku 2022 

3. Informace k podané dotaci na rekonstrukci zvonice 

4. Rekonstrukce čp. 33 – hospoda (jednání pracovní skupiny – V. Plecháč, A. Matěchová, P. Klimeš) 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Smlouvy k hrobovým místům č. 313, 314, 155. 

Rada obce Benešov u Semil projednala smlouvy k hrobovým místům č. 313, 314, 155. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvy k hrobovým místům č. 313,314,155. 

 

Ad. 2.). Návrh investic do nového rozpočtu roku 2022 

Rada obce Benešov u Semil projednala návrhy investic do nového rozpočtu roku 2022. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrhy investic do nového rozpočtu roku 2022. 

 

Ad. 3.) Informace k podané dotaci na rekonstrukci zvonice 

Rada obce Benešov u Semil projednala informace k podané dotaci na rekonstrukci zvonice. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k podané dotaci na rekonstrukci zvonice. 

 

Ad. 4.) Rekonstrukce čp. 33 – hospoda (jednání pracovní skupiny – V. Plecháč, A. Matěchová, P. 

Klimeš) 

Pracovní skupina pro rekonstrukci čp.33 podala návrhy na využití čp. 33. 

Pracovní skupina rady obce bere na vědomí návrhy na využití čp. 33. 

 

 

 



Usnesení rady: 

č. 1/RO/2022  Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvy k hrobovým místům č. 313, 314, 155. 

č. 2/RO/2022  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrhy investic do nového rozpočtu roku 

2022. 

č. 3/RO/2022  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k podané dotaci na rekonstrukci 

zvonice. 

č. 4/RO/2022  Pracovní skupina rady obce bere na vědomí návrhy na využití čp. 33. 

 

 

 

 

 

V Benešově u Semil dne 12. 1. 2021 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 


