
 

Zápis z rady obce Benešov u Semil dne 6.3.2019 
 
Přítomni: Mgr. Veronika Slavíková, Vladimír Plecháč, Mgr. Jakub Menšík, Ing. Jiří Lukeš, 

Petr Klimeš  

 

Program rady:  

1) Rozvojový dokument obce (harmonogram, přípravné práce, zadání)  

2) Cesta „Na hradě“ (žádost občanů ze zastupitelstva)  

3) Umístění klecí na pytle s tříděným odpadem  

4) Havárie vody u Tandemu (informace)  

5) Lípy u hřbitova  

6) Vyřazovací protokoly do inventur pro rok 2019  

7) Komunikace u Martincových (informace)  

8) Dohoda P. Vlach (správa hasičárny)  

9) Bytový pořadník  

 

Projednání jednotlivých bodů:  

Ad. 1.) Rozvojový dokument obce (harmonogram, přípravné práce, zadání)  

Rada obce projednala harmonogram a přípravné práce na rozvojovém dokumentu. Vyslechla 

Mgr. Jakuba Menšíka, který informoval radu s nabídkou pomoci s tvorbou rozvojového 

dokumentu a možnými řešeními. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí.  

 

Ad. 2.) Cesta „Na hradě“ (žádost občanů ze zastupitelstva)  

Rada obce Benešov u Semil vyslechla starostku obce, která přednesla žádosti občanů bydlících 

v části obce „Na hradě“ s problémem cesty „Na hrad“. Starostka obce navrhla provést místní 

šetření dne 11.3 2019 od 16 hod.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí.  

 

Ad. 3.) Umístění klecí na pytle s tříděným odpadem  

Rada obce projednala umístění klecí na pytle s tříděným odpadem. Doporučuje jejich umístění 

s kontejnery na tříděný odpad a projednání s komisí životního prostředí.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí.  

 

Ad. 4.) Havárie vody u Tandemu (informace)  

Rada obce projednala havárii vody u firmy Tandem. Starostka obce konstatovala , že vše 

je v současné době v pořádku. Byla vyčištěná kanalizace a bývalá požární nádrž, na poškozenou 

komunikaci byla navezena kamenná drť.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí.  

 

  



Ad.5.) Lípy u hřbitova  

Starostka obce informovala radu o stavu aleje „U hřbitova“ .Rada doporučuje provést znalecké 

posouzení lipové aleje odbornou firmou.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí.  

 

Ad. 6.) Vyřazovací protokoly do inventur pro rok 2019  

Starostka obce informovala radu s vyřazovacími protokoly inventur pro rok 2019  

Rada obce Benešov u Semil schválila vyřazovací protokoly 5hlasy.  

 

Ad.7.) Komunikace u Martincových (informace)  

Starostka obce informovala radu o stavu komunikace „U Martinců“, která je předmětem žádosti 

o její rekonstrukci tamních občanů . Komunikace je ve špatném stavu a před její rekonstrukcí 

je potřeba v plné délce cesty majetkové vypořádání a zaměření a revize uložených sítí. 

Představeny byly 3 návrhy řešení opravy komunikace.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí.  

 

Ad.8.) Dohoda P. Vlach (správa hasičárny)  

Starostka obce předložila radě dohodu o pracovní činnosti s panem P. Vlachem na správu 

obecní budovy - Hasičárna.  

Rada obce Benešov u Semil schvaluje uzavřením smlouvy 5 hlasy.  

 

Ad.9.) Návrh nového Bytového pořadníku  

Starostka obce seznámila radu s návrhem znění zásad pro přidělení obecních nájemních bytů 

a s oficiálním formulářem žádosti, který vzešel z návrhu bytové komise. Rada obce doporučuje 

drobné úpravy.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí.  

 

 

Usnesení rady  

Č.20/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí přípravu Rozvojového 

dokumentu  

Č.21/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí situaci s cestou „Na hrad“  

Č.22/RO/2019  Rada bere na vědomí rozmístění klecí na pytle s tříděným odpadem  

Č.23/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí havárii vody u firmy 

Tandem.  

Č.24/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí a doporučuje provést 

znalecké posouzení lipové aleje odbornou firmou.  

Č.25/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schvaluje vyřazovací protokoly inventur pro 

rok 2019  

Č.26/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí stav komunikace 

„U Martincových“.  



Č.27/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schvaluje uzavřením smlouvy s panem 

P. Vlachem na správu obecní budovy - Hasičárna.  

Č.28/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh nového Bytového 

pořadníku.  

 

 

Zapsal dne 6. 3. 2019 Vladimír Plecháč.  

 

 

 

Mgr. Veronika Slavíková      Vladimír Plecháč  

starostka obce        místostarosta obce  

 

 

…………………………….       ……………………………… 


