
Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 7. 12. 2022 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ 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. Rozpočtové opatření č. 5/2022 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě 5/2022 na odkanalizování obce (úprava termínů a úprava ceny 

díla) 

3. Návrh daru pozemku č. 497 od paní Koubové (Podskalí) 

4. Možnost odkupu pozemku u vodojemu v horním Benešově 

5. Návrh na změnu pravidel čerpání sociálního fondu 

6. Odpady za rok 2022 (ceník 2023) 

7. Postup v přípravě návrhu řešení kulturního domu 

8. Smlouvy k hrobovým místům 

9. Program zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1.) Rozpočtové opatření č. 5/2022 

Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 5/2022. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022. 

 

Ad. 2.) Dodatek č. 1 ke smlouvě 5/2022 na odkanalizování obce (úprava termínů a úprava ceny díla) 

Rada obce projednala dodatek č. 1 ke smlouvě 5/2022 na odkanalizování obce (úprava termínů a 

úprava ceny díla). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě 5/2022 na odkanalizování obce 

a postupuje ho ke schválení zastupitelstvu obce. 

 

  



Ad. 3.) Návrh daru pozemku č. 497 paní Marie Koubové (Podskalí) 

Rada obce projednala návrh daru pozemku č. 497 od paní Marie Koubové (Podskalí). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh daru pozemku č. 497 od paní Koubové (Podskalí) 

a doporučuje přípravu darovací smlouvy. 

 

Ad. 4.) Možnost odkupu pozemku u vodojemu v horním Benešově 

Rada obce projednala možnost odkupu pozemku u vodojemu v horním Benešově. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí možnost odkupu pozemku u vodojemu v horním 

Benešově. 

 

Ad. 5.) Návrh na změnu pravidel čerpání sociálního fondu 

Rada obce projednala návrh na změnu pravidel čerpání sociálního fondu. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje změnu pravidel čerpání sociálního fondu. 

 

Ad. 6.) Odpady za rok 2022 (ceník 2023) 

Rada obce projednala finanční otázky odpadového hospodářství za rok 2022 a ceník svozu a 

likvidace odpadu na rok 2023. Dále projednala nový návrh OZV o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství za rok 2022, nový 

ceník svozu a likvidace odpadu na rok 2023 a předkládá zastupitelstvu ke schválení dvě cenové 

varianty pro OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

 

Ad. 7.) Postup v přípravě návrhu řešení kulturního domu 

Rada obce projednala postup v přípravě návrhu řešení kulturního domu čp. 33 a dojmenovala 

do komise pana Václava Špirocha. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí postup v přípravě návrhu řešení kulturního domu 

čp. 33.  

 

Ad. 8.) Smlouvy k hrobovým místům  

Rada obce projednala hrobová místa 260, 186. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvy k hrobovým místům 260,186. 

 

  



Ad. 9.) Program zastupitelstva 

Rada obce projednala program zastupitelstva: 

 

1. Rozpočet ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. 

2. Nařízení odvodu z investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov u Semil, p. o. 

3. Zpráva kontrole hospodaření ZŠ a MŠ Benešov u Semil p. o. za rok 2022 

4. Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Benešov u Semil p. o. 

5. Plán práce zastupitelstva a rady obce na I. pololetí roku 2023 

6. Darovací smlouva – p. p. č. 497 (Podskalí) 

7. Zpráva finančního výboru 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2022 

9. Rozpočtové provizorium a schválení parametru rozpočtu pro rok 2023 

10. Zpráva o výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Benešov u Semil za rok 2023 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě 5/5022 na projekt odkanalizování obce Benešov u Semil 

12. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu - návrh dle kulturního plánu obecních spolků na 

rok 2023 

13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 

věci 

 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje program zastupitelstva. 

 

Usnesení rady 

č.53/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022. 

č.54/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě 5/2022 na 

odkanalizování obce a postupuje ho ke schválení zastupitelstvu obce. 

č.55/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh daru pozemku č. 497 od paní 

Koubové (Podskalí) a doporučuje přípravu darovací smlouvy.č.56/RO/2022: Rada 

obce Benešov u Semil bere na vědomí možnost odkupu pozemku u vodojemu v 

horním Benešově. 

č.57/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil schvaluje návrh na změnu pravidel čerpání sociálního 

fondu. 

č.58/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství za 

rok 2022, nový ceník svozu a likvidace odpadu na rok 2023 a předkládá 



zastupitelstvu ke schválení dvě cenové varianty pro OZV o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

č.59/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí postup v přípravě návrhu řešení 

kulturního domu čp. 33. 

č.60/RO/2022 Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvy k hrobovým místům 260,186. 

č.61/RO/2022: Rada obce Benešov u Semil schvaluje program zastupitelstva. 

  

 

V Benešově u Semil dne 7.12. 2022 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 

 

 

 

 

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


