
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE 

Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 10. 7. 2019 

v kanceláři starostky obce 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 20,30 hod. Z celkového počtu 5 členů rady 

obce, byli přítomni 3 členové rady. Rada obce byla schopna se usnášet po celou dobu schůze. 

 

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

 Omluven: Ing. Jiří Lukeš, Vladimír Plecháč 

Program rady: 

1. Pozemky na Hradišťatech 

2. Žádost o dopravní značení 

3. Provoz pošty v Benešově u Semil  

4. Otevřený dopis o záměru prodeje bývalé hospody „U Bachtíků“ 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Pozemky na Hradišťatech 

Starostka obce informovala radu o proběhlé schůzce s vlastníky pozemků na Hradišťatech, 

kdy majitel souhlasí s prodejem. Obec byla majitelem vyzvána, aby v případě zájmu o koupi 

nechala zpracovat znalecký odhad ceny pozemků a zaměření. Poté bude možné uskutečnit 

samotný odkup.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informaci o jednání s majiteli dotčených pozemků. 

 

Ad. 2.) Žádost o dopravní značení 

Starostka seznámila radu s žádostí občanů Benešova o umístění dopravního značení v lokalitě 

„Pod kravínem“, které by sloužilo ke zpomalení rychlosti projíždějících vozidel.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost o umístění dopravního značení a pověřuje 

starostku řešením. 



Ad. 3.) Provoz pošty v Benešově 

Dne 10. 7. 2019 byla Obec Benešov informována zástupcem ČP, o rušení služeb České pošty 

na území obce. Pošta jako kompenzaci nabízí možnost zachování provozu díky pobočce Pošta 

Partner, kterou nabízí k provozu Obci Benešov u Semil. Podmínky provozu jsou shrnuty 

do presentace, kterou ČP poskytuje k nahlédnutí. Pošta při provozu partnerské pobočky nabízí 

hrazení provozních nákladů, vybavení kanceláře pošty a měsíční dotační částku na pokrytí 

osobních nákladů pracovníka pobočky. 

Rada obce Benešov u Semil odsouhlasila zachování provozu ČP. Souhlasí s jednáním o možném 

přenechání provozu Pošty Partner Obci Benešov u Semil a navrhuje začít s řešením provozních 

otázek 3 hlasy. 

 

 

Ad. 4.) 1. Otevřený dopis o záměru prodeje bývalé hospody „U Bachtíků“ 

Obci byl doručen otevřený dopis o plánovaném záměru prodeje bývalé hospody a divadelního 

sálu u Bachtíků, který prodává paní Bc. Alena Matěchová. Vzhledem k historickým vztahům 

budovy nabízí paní Matěchová tento objekt Obci Benešov u Semil, neboť v minulosti bylo 

několikrát uvažováno o koupi této nemovitosti.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí záměr prodeje hospody a divadelního sálu 

u Bachtíků.  

 

Usnesení rady 

č.61/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informaci o jednání s majiteli 

dotčených pozemků. 

č.62/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost o umístění dopravního 

značení a pověřuje starostku řešením. 

č.63/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil odsouhlasila zachování provozu ČP. 

Souhlasí s jednáním o možném přenechání provozu Pošty Partner Obci 

Benešov u Semil a navrhuje začít s řešením provozních otázek. 

č. 64/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí záměr prodeje hospody 

a divadelního sálu u Bachtíků.  

 



V Benešově u Semil dne 10. 7. 2019 

Zapsala: Mgr. Veronika Slavíková 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                        Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


