
Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 30. 3. 2022 

Zasedání bylo zahájeno v 19,06 hod a skončeno v 21, 10 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. Smlouva na provoz čistírny v Podmošně – Hybler Invest s.r.o. 
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4020066/VB/03 – přípojka k   
    novostavbě RD pana J. Maťátka 
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby –  
    projekt obnovy NN ČEZ – ČEZd_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 
4. Směnná smlouva - Mifka 
5. Lipové dřevo od hřbitova 
6. Program zastupitelstva 
 
Projednání jednotlivých bodů: 

Ad.1) Smlouva na provoz čistírny v Podmošně - Hybler Invest s.r.o. 
Rada obce Benešov u Semil projednala smlouvu na provoz čistírny v Podmošně mezi obcí Benešov u 
Semil a společností Hybler Invest s.r.o (vlastník infrastruktury). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí smlouvu na provoz čistírny v Podmošně mezi obcí 
Benešov u Semil a společností Hybler Invest s.r.o. a postupuje k odsouhlasení zastupitelstvu obce. 
 
Ad.2.) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4020066/VB/03 – přípojka k 
novostavbě RD pana J. Maťátka 
Rada obce projednala smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12- 4020066/VB/03 – 
přípojka k novostavbě RD pana J. Maťátka, mezi Obcí Benešov u Semil a společností ČEZ Distribuce, 
a. s. na p. p. č. 2517, 2528/1. 
Rada obce postupuje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12- 4020066/VB/03 – 
přípojka k novostavbě RD pana J. Maťátka ke schválení zastupitelstvu obce. 
 
Ad.3.) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – projekt 
obnovy NN ČEZ – ČEZd_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 
Rada obce projednala smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby ČEZd ¬_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí 
Benešov u Semil. Dotčené pozemky věcným břemenem jsou: 1412, 2538, st. 85, 1406/2, 2493/1, 
1403/1, 2560/1, 1577, 2523/7, 1406/3, st. 265, 2560/6, 2523/5, 2517, 871/2, 2520, 1403/3, 2528/1, 
1148, 2539, 2506 a st. 106. 

Rada obce bere na vědomí smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby ČEZd_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 a postupuje smlouvu ke schválení zastupitelstvu 
obce. 
 
  



Ad.4.) Záměr směny pozemku mezi obcí Benešov u Semil a panem J. Mifkou  
Rada obce projednala záměr směny pozemku mezi obcí Benešov u Semil a panem J. Mifkou. Dále 
rada projednala navrženou směnnou smlouvu. 

Rada obce bere na vědomí záměr směny pozemku mezi obcí Benešov u Semil a panem J. Mifkou, 
dále postupuje zastupitelstvu obce schválení zveřejnění záměru směny.  
 
Ad.5.) Lipové dřevo od hřbitova 
Rada obce Benešov u Semil projednala darování zbylého lipového dřeva od hřbitova studentům 
místních škol a řezbářům/občanům Benešova. Podmínkou je úklid prostranství po provedené 
řezbě.  

Rada obce Benešov u Semil schvaluje darování lipového dřeva od hřbitova pro zmíněné účely. 
 
Ad.6.)Program zastupitelstva 
Rada obce Benešov u Semil projednala návrh programu zastupitelstva. 
1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4020066/VB/03 – přípojka 
k novostavbě RD pana J. Maťátka 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – projekt 
obnovy NN ČEZ – ČEZd_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 
3. Záměr směny pozemku mezi obcí Benešov u Semil a panem J. Mifkou 
4. Smlouva na provoz čistírny v Podmošně - Hybler Invest s.r.o. 
5. Žádosti o opravu obecních cest (Manželé Hlouškovi – cesta „v rokli“, paní Tereštíková – č.p. 1 
Podmošna, odvodnění cest v Podolí, zadní cesta na Převráti) 
6. Zpráva bytové komise – bytový pořadník č. 47/2022 
7. Zpráva finančního výboru – informace o hospodaření obce 
8. Zpráva velitele výjezdového družstva Petra Vlacha – návrh podání žádosti o dotaci 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí program zastupitelstva. 
 
Usnesení rady 
č. 18/RO/2022  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí smlouvu na provoz čistírny 

v Podmošně mezi obcí Benešov u Semil a společností Hybler Invest s.r.o. 
a postupuje k odsouhlasení zastupitelstvu obce.  

č. 19/RO/2022  Rada obce postupuje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-
12-4020066/VB/03 – přípojka k novostavbě RD pana J. Maťátka ke schválení 
zastupitelstvu obce. 

Č. 20/RO/2022  Rada obce bere na vědomí smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby ČEZd_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 
a postupuje smlouvu ke schválení zastupitelstvu obce. 

Č. 21/RO/2022  Rada obce bere na vědomí záměr směny pozemku mezi obcí Benešov u Semil 
a panem J. Mifkou, dále postupuje zastupitelstvu obce schválení zveřejnění 
záměru směny. 

Č. 22/RO/2022  Rada obce Benešov u Semil schvaluje darování lipového dřeva od hřbitova pro 
zmíněné účely. 

Č. 23/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí program zastupitelstva 
 
V Benešově u Semil dne 30.3. 2021 
Zapsal: Vladimír Plecháč 
 


