
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE 

Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 29.5. 2019 

v kanceláři starostky obce 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 20,15 hod. Z celkového počtu 5 členů rady 

obce, bylo přítomno 4 členové rady. Rada obce byla schopna se usnášet po celou dobu schůze. 

 

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

 Omluven: Ing. Jiří Lukeš 

Program rady: 

1. Návrh plánu práce rady obce a zastupitelstva 

2. Rozpočtové opatření č. 3 

3. Návrh závěrečného účtu za rok 2018 a Účetní závěrka 2018 

4. Návrh na rekonstrukci zvonice. 

5. Odkup pozemků v kú. Benešov u Semil - Hradišťata 

6. Směnná smlouva. 

7. Darovací smlouva Cesta „do rokle“ 

8. Sestavení programu zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Návrh plánu práce rady obce a zastupitelstva na II. pol. 2019 

Starostka obce předložila radě návrh plánu práce rady obce a zastupitelstva na II. pololetí 

2019. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh plánu práce rady obce a zastupitelstva 

na druhé pololetí 2019 a postupuje dále zastupitelstvu ke schválení. 

Ad. 2.) Rozpočtové opatření č. 3 

Starostka obce seznámila radu z rozpočtovým opatření č. 3 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Pro 4 hlasy 

 

 



Ad. 3.) Návrh závěrečného účtu za rok 2018 a Účetní závěrka 2018 

Starostka obce seznámila radu s návrhem závěrečného účtu obce Benešov u Semil za rok 

2018 a Účetní závěrkou za rok 2018 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh závěrečného účtu obce Benešov u Semil 

za rok 2018 a Účetní závěrku 2018 a postupuje dále zastupitelstvu ke schválení. 

 

Ad. 4.)Návrh na rekonstrukci zvonice. 

Starostka obce informovala radu o stavu rekonstrukce zvonice. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí stav rekonstrukce zvonice. 

 

Ad. 5.) Odkup Pozemků v kú. Benešov u Semil – Hradišťata 

Rada projednala odkup pozemků v katastru obce Benešov u Semil Hradišťata. 

Rada obce pověřuje starostku projednat odkup pozemků s majitelem pozemků. 

 

Ad. 6.) Směnná smlouva. 

Starostka obce seznámila radu se směnnou smlouvou pozemků parc. č. 419/11, 322/5 a parc. 

č. 240/2. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí směnnou smlouvou pozemků parc. č. 419/11, 

322/5 a parc. č. 240/2 a postupuje dále zastupitelstvu ke schválení. 

 

Ad. 7.)Darovací smlouva Cesta „do rokle“ 

Starostka obce informovala radu o darovací smlouvě Cesty „do rokle“. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí darovací smlouvu cesty „do rokle“  a postupuje 

dále zastupitelstvu ke schválení. 

 

Ad. 8.)Sestavení programu zastupitelstva 

1. Žádost o finanční podporu Linky bezpečí z. s. 

2. Směnná smlouva 

3. Darovací smlouva 

4. Nový plán práce rady a zastupitelstva obce pro II. Pololetí 2019 

5. Návrh rekonstrukce kapličky 

6. Závěrečný účet za rok 2018 

7. Účetní závěrka obce za rok 2018 a zpráva o kontrole hospodaření za rok 2018 

8. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil p.o. 



Rada obce Benešov u Semil schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva. 

Usnesení rady 

č.50/RO/2019   Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh plánu práce rady  

   obce a zastupitelstva na druhé pololetí 2019 

č.51/RO/2019   Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

č.52/RO/2019   Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí stav rekonstrukce zvonice. 

č. 53/RO/2019  Rada obce pověřuje starostku projednat odkup pozemků s majitelem  

   pozemků. 

č.54/RO/2019   Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí směnnou smlouvou  

   pozemků. 

č.55/RO/2019   Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí darovací smlouvu cesty  

   „do rokle“. 

č.56/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schvaluje návrh programu jednání 

zastupitelstva. 

 

 

 

 

V Benešově u Semil dne 29. 5. 2019 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                        Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


