
                          Zápis z Rady obce Benešov u Semil konané dne 9. 1. 2023 
 
Zasedání bylo zahájeno v 19,00 hod v zasedací místnosti OÚ a skončeno v 20,55 hod. Z celkového 
počtu 4 členů rady obce, byli přítomni 4 členové rady. Rada obce byla schopna se usnášet po celou 
dobu schůze. 
 
Přítomni: Mgr. Veronika Slavíková, Vladimír Plecháč, Ing. Jiří Lukeš, Mgr. Alena Matěchová, Václav 
Špiroch  
 
Omluven:  
 
Program rady 
1. Dotace pro spolky a organizace 
2. Informace k cyklostezce 
3. Dopravní situace v Podolí 
4. Informace k čp.33. 
5. Podmět k OZV o nočnímu klidu (pyrotechnika) 
 
Projednání jednotlivých bodů: 
 
Ad. 1.) Dotace spolkům a organizacím 
Rada obce projednala dotace spolkům a organizacím. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dotace spolkům a organizacím a předává zastupitelstvu 
ke schválení včetně darovacích smluv a veřejnoprávních smluv. 
 
Ad. 2.) Informace k cyklostezce 
Rada obce projednala informace k cyklostezce. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k cyklostezce. 
 
Ad. 3.) Dopravní situace v Podolí 
Rada obce projednala dopravní situace v Podolí. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dokumentaci dopravní situace v Podolí. 
 
Ad. 4.) Informace k čp.33. 
Rada obce projednala informace k čp.33. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k čp.33. 
 
Ad. 5.) Podmět k OZV o nočnímu klidu (pyrotechnika) 
Rada obce projednala podmět k OZV o nočnímu klidu (pyrotechnika). 

Rada obce Benešov u Semil podmět k OZV o nočním klidu (pyrotechnika). 
 
 
 
  



Usnesení rady 
č.1/RO/2023 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dotace spolkům a organizacím a 

předává zastupitelstvu ke schválení včetně darovacích smluv a veřejnoprávních 
smluv. 

č.2/RO/2023 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k cyklostezce. 
č.3/RO/2023 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dopravní situace v Podolí. 
č.4/RO/2023 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k čp.33. 
č.5/RO/2023 Rada obce Benešov u Semil podmět k OZV o nočním klidu (pyrotechnika). 
 
 
 
 
V Benešově u Semil dne 9. 1. 2023 
Zapsal: Vladimír Plecháč 


