
 

Zápis z rady obce Benešov u Semil dne 20. 3. 2019 

 
Přítomni: Mgr. Veronika Slavíková, Vladimír Plecháč, Mgr. Jakub Menšík, Petr Klimeš  

Omluven: Ing. Jiří Lukeš  

 

Program rady:  

1) Pojištění hasičského vozu  

2) Návrhy veřejnoprávních smluv pro spolky  

3) Propagační materiály na sjezd rodáků  

4) Příprava rozpočtového opatření č.1.  

5) Smlouva na hrobové místo č. 363., č 364.  

 

 

Projednání jednotlivých bodů:  

 
Ad. 1.) Pojištění hasičského vozu  

Starostka obce předložila radě 5. návrhů na havarijní pojištění hasičského vozu. Po doplnění 

o další cenové návrhy od pojišťoven, rada vybere nejvýhodnější havarijní pojištění.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí.  

 

Ad. 2.) Návrhy veřejnoprávních smluv pro spolky  

Starostka obce seznámila radu s veřejnoprávními smlouvami pro Benešovské spolky.  

Rada obce Benešov u Semil postupuje veřejnoprávní smlouvy se spolky, ke schválení 

zastupitelstvu.  

 

Ad. 3.) Propagační materiály na sjezd rodák  

Starostka obce seznámila radu s přípravou propagačních materiálů na chystaný sjezd rodáků.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí.  

 

Ad. 4.) Příprava rozpočtového opatření č. 1  

Starostka obce navrhla mimořádné zasedání rady a finančního výboru na pondělí 25. 3. 2019 

od 17:30h.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí.  

 

Ad.5.) Smlouva na hrobové místo č.363, č 364  

Starostka obce předložila radě smlouvy na hrobová místa č. 363., č 364.  

Rada obce Benešov u Semil schvaluje. Pro 4hlasy.  

 

 

Usnesení rady  

Č.29/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí přípravu havarijního pojištění pro  

nové hasičské vozidlo.  

Č.30/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí veřejnoprávní smlouvy se spolky  

a postupuje smlouvy zastupitelstvu ke schválení.  

Č.31/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí zprávu o propagačních materiálech  



na sjezd rodáků.  

Č.32/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí příprava rozpočtového  

opatření č. 1.  

Č.33/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil souhlasí se smlouvami na hrobové místo č. 363,  

č. 364.  

 

 

 

 

Zapsal dne 20. 3. 2019. Vladimír Plecháč 

 

 

 

Mgr. Veronika Slavíková      Vladimír Plecháč  

starostka obce        místostarosta obce  

 

…………………………….       ……………………………… 


