
Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 8. 6. 2022 

Zasedání bylo zahájeno v 19,00 hod a skončeno v 19,45 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, 
 
Program rady 
1. Informace o průběhu dotací (výběrová řízení) 
2. Dopravní situace v Podolí – Návrh křižovatky NE2D 

3. Pozemky – U hřbitova, Podmošna (znalecký posudek) 

4. Pozemky s vodohospodářskou infrastrukturou. 
5. Smlouvy k hrobovým místům 
6. Žádost Sociální služby Semily – příspěvek na pořízení vozidla pro terénní soc. služby 
Semily 
7. Program zastupitelstva 
 
Projednání jednotlivých bodů: 

Ad.1) Informace o průběhu dotací (výběrová řízení) 
Rada obce Benešov u Semil projednala informace o průběhu administrace dotací (výsledky 
výběrových řízení). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o průběhu administrace dotací 
(výsledky výběrových řízení). 
 
Ad.2) Dopravní situace v Podolí – Návrh křižovatky NE2D 

Rada obce Benešov u Semil projednala návrhy dopravní situace v Podolí – Návrh křižovatky 
NE2D. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dopravní situace v Podolí – Návrh křižovatky 
NE2D, doporučuje přednostně projednat s panem Blažkem, jakožto vlastníkem dotčených 
pozemků. 
 
Ad.3) Pozemky – u hřbitova, Podmošna (znalecký posudek) 
Rada obce Benešov u Semil projednala znalecké posudky na cenu parc. č. 207 (u hřbitova), 
457/2, 457/1 (Podmošna u SPP Tereza). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí znalecké posudky na cenu parc. č. 207 
(u hřbitova), 457/2, 457/1 (Podmošna u SPP Tereza) a doporučuje k dalšímu projednání 
s vlastníky.  
 
Ad.4) Pozemky s vodohospodářskou infrastrukturou. 
Rada obce Benešov u Semil projednala vypořádání pozemků pod vodohospodářskou 
infrastrukturou a doporučuje k projednání se zastupitelstvem obce 
 
Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí vypořádání pozemků pod vodohospodářskou 
infrastrukturou a doporučuje k projednání se zastupitelstvem obce. 
 
Ad.5) Smlouvy k hrobovým místům 
Rada obce Benešov u Semil projednala smlouvy k hrobovým místům č. 319, č. 259, č. 357. 



Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvy k hrobovým místům č. 319, č. 259, č.357, 5 
hlasy. 
 
Ad.6) Žádost Sociální služby Semily – příspěvek na pořízení vozidla pro terénní soc. služby 
Semily 
Rada obce Benešov u Semil projednala žádost Sociálních služeb Semily o příspěvek na 
vozidlo.  

Rada obce Benešov u Semil schvaluje žádost Sociálních služeb Semily o příspěvek na 
vozidlo v hodnotě 25 000,- 5 hlasy. 
 
Ad.7) Program zastupitelstva 
Rada obce Benešov u Semil sestavila program zastupitelstva. 
1. Aktualizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav (hosté: 
Pozemkový 
úřad Semily, Geošrafo) 
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 
3. Plán práce rady a zastupitelstva na II. pololetí 2022 (do konce volebního období) 
4. Účetní závěrka a závěrečný účet obce Benešov u Semil za rok 2021 a zpráva o kontrole 
hospodaření za rok 2021 
5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil p. o. za rok 2021 
6. Závěrečné účty a hospodaření DSO – MR Pojizeří, VHS Turnov, DSO Semily, Chuchelna, 
Benešov u Semil za rok 2021 
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby parc. 
č.  
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a dohodu o umístění stavby – parc. č. 
117/2 a 117/1 
9. Směnná smlouva mezi obcí Benešov u Semil a panem Janem Mifkou 
10. Možnost odkupu pozemků pod místní komunikací - Boudovačka 
11. Vypořádání pozemků pod vodohospodářskou infrastrukturou - návrh 
12. Dopravní situace v Podolí – zpracovaný návrh VHS Turnov 
13. Zpráva finančního výboru a rozpočtové opatření č. 2/2022 
14. Žádost o směnu pozemků mezi obcí Benešov u Semil a paní Martinou Janů 
15. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci odkanalizování obce Benešov u Semil 

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva 5 hlasy. 
 
Usnesení rady 
 
č. 32/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o průběhu 

administrace dotací (výsledky výběrových řízení). 
 
č. 33/RO/2022  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dopravní situace v Podolí 

– Návrh křižovatky NE2D, doporučuje přednostně projednat s panem 
Blažkem, jakožto vlastníkem dotčených pozemků. 

 
 
č. 34/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí znalecké posudky na cenu 

parc. č. 207 (u hřbitova), 457/2, 457/1 (Podmošna u SPP Tereza) a 
doporučuje k dalšímu projednání s vlastníky.  

 
 



č. 35/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí vypořádání pozemků pod 
vodohospodářskou infrastrukturou a doporučuje k projednání se 
zastupitelstvem obce. 

 
č. 36/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvy k hrobovým místům č. 

319, č. 259, č.357. 

č. 37/RO/2022 Rada obce schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva 
 
 
 
 
V Benešově u Semil dne 8.6. 2021 

Zapsal: Vladimír Plecháč 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….     ………………………………. 
Vladimír Plecháč       Veronika Slavíková 
Místostarosta       Starostka 


