
Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 31. 10. 2022 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod v kanceláři starosty a skončeno v 20:45 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. Slavíková Veronika, Plecháč Vladimír, Ing. Lukeš Jiří, Bc. Matěchová Alena, Špiroch 

Václav 

Program rady: 

1. Smlouvy k hrobovým místům 

2. Povolení stavby na pozemku č. parc. 117/1 – podmíněně přípustné využití – přípojka Jech 

3. Návrh plánu práce zastupitelstva a rady na I. polovinu roku 2023 a návrh jednacího řádu 

zastupitelstva a rady obce 

4. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2022 

5. Darovací smlouvy – rozvoj obce 

6. Dotace OPŽP na pořízení vratných kelímků 

7. Dopravní situace v Podolí - návrh. 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Smlouvy k hrobovým místům 

Rada obce projednala smlouvy k hrobovým místům č.158, 361-362, 381-382, 243, 163-164, 321, 

322, 249, 256, 240. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvy k hrobovým místům č.158, 361-362, 381-382, 243, 

163-164 ,321,322 ,249, 256, 240. 

 

Ad. 2.) Povolení stavby na pozemku č. parc. 117/1 – podmíněně přípustné využití – přípojka pan 

Jech. 

Jedná se o přípojku elektřiny ke stavbě hospodářské budovy na p. p. č. 115, ve vlastnictví pana 

Milana Jecha. Přípojka vede přes pozemek ve vlastnictví obce (p. p. č. 117/1). 

Rada obce projednala realizaci stavby technické infrastruktury zařazené do podmíněně přípustného 

využití stabilizované plochy smíšeného nezastavěného území – zeleň doprovodná (ZD) – stavbě el. 

přípojky k p. p. č. 115 a předává zastupitelstvu obce ke schválení 

 

  



Ad. 3.) Návrh plánu práce zastupitelstva a rady obce na I. polovinu roku 2023 a návrh jednacího 

řádu zastupitelstva a rady obce 

Rada obce projednala návrh plánu práce zastupitelstva a rady obce na I. pololetí roku 2023 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh plánu práce zastupitelstva a rady obce a 

postupuje k projednání zastupitelstvu obce a postupuje k projednání zastupitelstvu obce. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh jednacího řádu zastupitelstva a rady obce a 

předává ke schválení zastupitelstvu. 

 

Ad. 4.) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 

Rada obce projednala zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022. 

 

Ad. 5.) Darovací smlouvy – rozvoj obce 

Rada obce projednala darovací smlouvy na rozvoj obce. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje darovací smlouvy. 

 

Ad. 6.) Dotace OPŽP na pořízení vratných kelímků 

Rada obce projednala možnost podání dotace na pořízení vratných kelímků. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o dotačních možnostech a doporučuje 

přistoupit k možnosti jednání o podání dotace. 

 

Ad. 7.) Dopravní situace v Podolí - návrh. 

Rada obce projednala dopravní situaci v Podolí - návrh. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh dopravní situace v Podolí. 

 

  



Usnesení rady 

č.46/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvy k hrobovým místům č.158, 361-362, 

381-382, 243, 163-164, 321, 322, 249, 256, 240. 

č.47/RO/2022 Rada obce projednala realizaci stavby technické infrastruktury zařazené do 

podmíněně přípustného využití stabilizované plochy smíšeného nezastavěného 

území – zeleň doprovodná (ZD) – stavbě el. přípojky k p. p. č. 115 a předává 

zastupitelstvu obce ke schválení. 

č.48/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh plánu práce zastupitelstva a rady 

obce a postupuje k projednání zastupitelstvu obce a postupuje k projednání 

zastupitelstvu obce. Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh jednacího 

řádu zastupitelstva a rady obce a předává ke schválení zastupitelstvu. 

č.49/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2022. 

č.50/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil schvaluje darovací smlouvy. 

č.51/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o dotačních možnostech a 

doporučuje přistoupit k možnosti jednání o podání dotace. 

č.52/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh dopravní situace v Podolí. 

 

 

 

V Benešově u Semil dne 31.10. 2022 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 

 

 

 

…………………………………      ………………………………… 
Mgr. Veronika Slavíková      Vladimír Plecháč 
Starostka        místostarosta 


