
Zápis z rady obce Benešov u Semil dne 3.4.2019. 

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

 Ing. Jiří Lukeš 

Program rady:  

1) Návrh darovací smlouvy dle schváleného rozpočtu (Fokus Semily, centrum Lira) 

2) Smlouva o zřízení věcného břemene a služebnosti (pí. Filipová) 

3) Havarijní pojištění CAS 

4) Finanční návrhy na zhotovení chodníku na hřbitově (od kříže ke zvonici) 

5) Umístění košů na odpad určených pro pejskaře. 

6) Sestavení programu zastupitelstva.  

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Návrh darovací smlouvy dle schváleného rozpočtu (Fokus Semily, centrum Lira) 

Starostka obce předložila radě darovací smlouvy pro Fokus Semily a centrum Lira. 

Rada obce Benešov u Semil postupuje smlouvy ke schválení zastupitelstvu. 

 

Ad. 2.) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (pí. Filipová) 

Starostka obce seznámila radu se smlouvou o zřízení věcného břemene a služebnosti (pí. 

Filipová) 

Rada obce Benešov u Semil postupuje ke schválení zastupitelstvu 

Ad. 3.) Havarijní pojištění CAS 

Starostka obce seznámila radu s návrhy na havarijní pojištění CAS, rada obce vybrala 

z předložených návrhů pojišťovnu Kooperativa.  

 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje uzavření havarijního pojištění pro CAS a pověřuje 

starostku uzavřít smlouvu s pojišťovnou Kooperativa. (Pro 5 hlasů) 



 

 

Ad. 4.) Finanční návrhy na zhotovení chodníku na hřbitově (od kříže ke zvonici) 

Starostka obce předložila radě dva finanční návrhy na zhotovení zámkové dlažby na hřbitově. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí a postupuje finanční návrhy zastupitelstvu. 

 

 

Ad.5.)  Umístění košů na odpad určených pro pejskaře. 

 

Starostka obce předložila radě návrh na zakoupení 4 ks košů na odpad určených pro pejskaře 

 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje návrh na zakoupení 4 ks košů na odpad určených pro 

pejskaře.  Pro 5hlasů. 

 

Ad.6)Sestavení programu zastupitelstva. 

 

1. Návrh kritérií pro bytový pořadník. 

2. Veřejnoprávní smlouvy se spolky 

3. Darovací smlouvy dle schváleného rozpočtu (Fokus Semily, centrum Lira) 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (pí. Filipová) 

5. Přijetí dotace na 13. sjezd rodáků. 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti (pí. Filipová) 

7. Rozvojový dokument. 

8. Rozpočtové změny č. 1 a č. 2. 

9. Informace ke stížnostem „cesta na hrad“. 

10. Finanční návrhy na zhotovení chodníku na hřbitově (od kříže ke zvonici) 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje program zastupitelstva.  Pro 5 hlasu 



Usnesení rady 

Č.36/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí darovací smlouvy dle  

schváleného rozpočtu (Fokus Semily, centrum Lira) 

Č.37/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí Smlouva o zřízení věcného 

břemene služebnosti (pí. Filipová). 

Č.38/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schvaluje uzavření smlouvy havarijního 

pojištění CAS s pojišťovnou Kooperativa dle předloženého návrhu.      

Č.39/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí Finanční návrhy na 

zhotovení chodníku na hřbitově (od kříže ke zvonici). Návrhy postupuje 

zastupitelstvu. 

Č.40/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schvaluje návrh na zakoupení 4 ks košů na 

odpad určených pro pejskaře.   

Č.41/RO/2019   Rada obce Benešov u Semil schvaluje program zastupitelstva. 

 

Zapsal dne 3.4. 2019.  Vladimír Plecháč. 

 

 

 

 

Mgr. Veronika Slavíková    Vladimír Plecháč 

starostka obce      místostarosta obce 

 

…………………………….    ……………………………… 

 

 

  

  

  


