
Zápis z rady obce Benešov u Semil dne 9.1.2019 

Přítomni: Mgr. Veronika Slavíková, Vladimír Plecháč, Mgr. Jakub Menšík, Ing. Jiří Lukeš,

      Petr Klimeš 

Program rady:  

1) Veřejnoprávní smlouvy Obec Benešov u Semil a Město Semily - O výkonu přenesené 

působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, O výkonu 

přenesené působnosti na úseku agendy přestupků a O výkonu úkolů městské policie 

2) Přístupová cesta k čp. 108 – Podskalí - Žádost o zřízení věcného břemene. 

3) Žádost o byt (F. Barák, D. Bachtík, V. Regimon) 

4)  Byt v č.p.134 a zřízení užitkové místnosti - sušárny (Podmošna - pošta) 

5) Strategický rozvojový plán obce na rok 2019 - 20?? 

6) Dohoda o provedení práce (Klienta Sociálních služeb Tereza) 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Veřejnoprávní smlouvy Obec Benešov u Semil a Město Semily 

Rada obce projednala veřejnoprávní smlouvy Obec Benešov u Semil a Město Semily – 

O výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 

O výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků a O výkonu úkolů městské policie. 

Rada obce Benešov u Semil schválila 5 hlasy. 

 

Ad. 2.) Přístupová cesta k čp. 108 – Podskalí - Žádost o zřízení věcného břemene. 

Rada obce projednala Žádost o zřízení věcného břemene k cestě na parc. č. 503/1 a č. 507, 

ve vlastnictví Obce Benešov u Semil, kterou podala nová majitelka stavby čp. 108. 

Rada doporučuje uzavřít smlouvu o užívání pozemků, do doby vkladu věcného břemene. 

 Rada obce Benešov u Semil pověřila starostku přípravou smlouvy o užívání pozemku          obce, 

do další rady, konané dne 23. 1. 2019. 

 

 



Ad. 3.) Žádosti o byt  

Rada obce projednala žádosti o byt od pana F. Baráka, pana D. Bachtíka, pana   V. Regimona. 

 

Rada obce postupuje žádosti o byty bytové komisi. 

 

Ad. 4.) Byt v č.p.134 a zřízení užitkové místnosti - sušárny 

Rada obce projednala stav bytu v č.p. 134, který se nachází v přízemí domu. Byt je po částečné 

rekonstrukci, která nebyla zatím dokončena. Předpokládané finanční náklady na dodělání bytu 

jsou 100.000 Kč. Dále byl podán návrh ze strany obyvatel čp. 134 na zřízení užitkové místnosti 

– sušárny, z místnosti ve třetím patře.  Tento návrh bude dále postoupen bytové komisi.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

 

Ad.5.)  Strategický rozvojový plán obce na rok 2019 - 2023 

 

Rada obce projednala přípravu na zadání Strategického rozvojového plánu obce na rok 2019 -

2023 

 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí a přesouvá na další radu dne 23. 1. 2019 

 

 

Ad. 6.) Dohoda o provedení práce. 

Rada obce projednala Dohodu o provedení práce s klientem Služeb sociální péče Domov 

Tereza, která byla sjednána na rok 2018 a ze strany klientky a Soc. služeb bylo požádáno o její 

prodloužení na rok 2019. Předmětem dohody je úklid v okolí zastávky v Podmošně a drobné 

práce v péči o zeleň. 

Rada obce Benešov u Semil pověřuje starostku přípravou dohody o provedení práce. 

 

Diskuze 

Starostka obce otevřela diskuzi na téma investic v roce 2019, všichni přítomní se shodli 

na přípravě podkladů pro investice na rok 2019  do další rady. 



č.1/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil odhlasovala 5 hlasy Veřejnoprávní smlouvy Obec 

Benešov u Semil a Město Semily. 

 

č.2/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil pověřila starostku přípravou smlouvy o užívání 

pozemku obce ,do další rady, konané dne 23. 1. 2019 

č.3/RO/2019  Rada obce postupuje žádosti o byty bytové komisy 

č.4/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí stav bytů v č.p. 134, 

č.5/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí Strategický rozvojový plán obce na 

rok 2019- 20??   A přesouvá projednání na další radu 23. 1. 2019 

č.6/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil pověřuje starostku přípravou dohody o provedení 

práce. 

 

Zapsal dne 9. 1. 2019.  Vladimír Plecháč. 

 

 

Mgr. Veronika Slavíková    Vladimír Plecháč 

starostka obce      místostarosta obce 

 

…………………………….    ……………………………… 

 

 

  

  

  


