
Zápis z rady obce Benešov u Semil dne 23. 1. 2019. 

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

Petr Klimeš 

Program rady:  

1) Dohoda o provedení práce (klientka Sociální péče Tereza) 

2) Smlouva o dočasném užívání pozemku (přístupová cesta k č.p.108, Podskalí) 

3) Greenway Jizera - příspěvek na realizaci projektu cyklostezky MÚ Semily 

4) Investice 2019 

5) Cetin - přidání antény na stožár 

6) Přípojka vodovodního řádu (paní Pekařová) 

7) ČOV u domu č.p 35 (pan Brandenburg) 

8) Vlajka pro Tibet 

9) Žádost o pomoc v bytové nouzi (pan Barák) 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Dohoda o provedení práce (klientka Sociální péče Tereza) 

Rada obce projednala dohodu o provedení práce (klientka Sociální péče Tereza). Předložená 

dohoda byla doporučena radou ke schválení. 

Rada obce Benešov u Semil schválila 5 hlasy. 

 

Ad. 2.) Smlouva o dočasném užívání pozemku (přístupová cesta k č.p.108, Podskalí) 

Rada obce projednala předloženou smlouvu o užívání pozemků 503/1 a 507 ve vlastnictví obce. 

Rada obce postupuje smlouvu ke konzultaci. 

 

 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

 



Ad. 3.) Greenway Jizera - příspěvek na realizaci projektu cyklostezky MÚ Semily 

Rada obce projednala příspěvek na realizaci projektu cyklostezky Greenway Jizera s MÚ Semily. 

Radní Ing. Jiří Lukeš připraví podklad pro jednání na MÚ Semily. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

Ad. 4.) Investice pro rok 2019 

Rada obce projednala předložený dokument, který připravila starostka obce. Dokument čerpal 

z volebních programů spolků v obci. Shoda u spolků byla, u cesty k Příkrému, modernizace 

osvětlení, bezpečnost u školy a další. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

 

Ad.5.) Cetin- přidání antény na stožár 

 

Rada obce projednala dodatek ke smlouvě Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 

(zkráceně CETIN). Rada doporučuje smlouvu se společností CETIN doplnit o nový údaj o výši 

nájemného za pronajatou plochu. 

 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí. 

 

 

Ad. 6.) Přípojka vodovodního řádu paní Pekařová 

Rada obce projednala žádost o přípojku vodovodního řádu paní Pekařová. Přípojka vodovodního 

řádu bude dle dokumentu a zákresu napojena na hlavní vodovodní řad obce dle stávajících norem. 

Rada obce Benešov u Semil schválila 5 hlasy. 

 

Ad. 7 ) ČOV u  č.p 35 pan Brandenburg 

Rada obce pojednala žádost o vyjádření ke stavbě ČOV č.p. 35 pan Brandenburg. 

Rada obce Benešov u Semil schválila 5 hlasy. 

 

 



 

Ad.8) Vlajka pro Tibet 

Rada obce pojednala žádost o vyvěšení Tibetské vlajky na podporu Tibetu.  

Rada obce hlasovala PRO 1 hlas, PROTI 2 hlasy, ZDRŽEL 2 hlasy. 

Rada obce nerozhodla, postupuje hlasování zastupitelstvu obce. 

 

Ad.9) Stav byt č.p. 134 

Rada obce vyslechla starostku, s žádostí pana Baráka o pomoc v nouzi s bydlením. Rada obce 

doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na zkušební dobu 3 měsíců. 

Rada obce Benešov u Semil schválila 5 hlasy. 

 

 

Č.7./RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schválila 5 hlasy Dohodu o provedení práce 

  (klientka Sociální péče Tereza). 

 

Č.8./RO/2019 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí přípravu Smlouvy o dočasném 

  užívání pozemku přístupová cesta k č.p.108, Podskalí. 

Č.9./RO/2019   Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí příspěvek na realizaci projektu 

  cyklostezky Greenway Jizera s MÚ Semily. 

Č.10./RO/2019 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí, investice na rok 2019 

Č.11./RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí dodatek ke smlouvě Česká 

  telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) 

Č.12./RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schválila 5 hlasy, souhlas s umístěním 

  vodovodní přípojky k vodovodnímu řádu paní Pekařová. 

Č.13./RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schválila 5 hlasy, souhlas se stavbou ČOV 

u domu č.p 35, pan Brandenburg. 

Č.14/RO/2019  Rada obce nerozhodla, postupuje hlasování zastupitelstvu obce o Vlajce  

pro Tibet. 



Č14/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil schválila 5 hlasy, pomoc v bytové nouzi 

a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (p. Barák). 

 

 

Zapsal dne 23. 1. 2019.  Vladimír Plecháč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Veronika Slavíková   Vladimír Plecháč 

starostka obce    místostarosta obce 

 

 

…………………………….   ……………………………… 

 

 

  

  

  


