
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 4.9 2019 v kanceláři starostky obce 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 19,55 hod. Z celkového počtu 5 členů rady obce, 

bylo přítomno 5 členů rady. Rada obce byla schopna se usnášet po celou dobu schůze. 

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

Hoste: Václav Špiroch, Ing. Holata Petr, Ing. Kovář Petr, Jan Klikar BBA., Bc. Matěchová Alena 

Program rady: 

Program: 

1. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti – věcné břemeno (ČEZ – nahrazení 

staré trafačky na Převráti za plastový pilíř) 

2. Smlouva na hrobové místo – pí. Pacholíková 

3. Žádost o podporu – Domácí hospic Duha o.p.s. 

4. Revize OZV 

5. Pozemek V. Špiroch 

6. Pozemky Hradišťata 

7.   Převod české pošty pod obec 

       8.    Kanalizace Podmošna 

       9.    Cyklostezka GW 

     10.   Rozvojový dokument 

     11.   Nemovitost čp. 33 (býv. Hostinec) 

     12.   Prodej staré cisterny 

     13.  Výběrové řízení na místo Pomocného referenta (náhrada za pí. Novotnou) 

     14.  Program Zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) 1. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti – věcné břemeno (ČEZ – nahrazení 

staré trafačky na Převráti za plastový pilíř) 

Starostka obce předložila radě  Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti – věcné 

břemeno (ČEZ – nahrazení staré trafačky na Převráti za plastový pilíř) 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti – 

věcné břemeno ve prospěch firmy ČEZ a předává k projednání zastupitelstvu. 

 

Ad. 2.)  Smlouva na hrobové místo – pí. Pacholíková 

Starostka obce předložila radě smlouvu na hrobové místo – pí. Pacholíková 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvu na hrobové místo – pí. Pacholíková 

 



Ad. 3.)  Žádost o podporu – Domácí hospic Duha o.p.s. 

Starostka obce přečetla radě Žádost o podporu – Domácí hospic Duha o.p.s. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí Žádost o podporu – Domácí hospic Duha o.p.s. p a postupuje 

žádost zastupitelstvu. 

 

Ad. 4.)  Revize OZV 

Starostka obce informovala radu o proběhlých revizích obecně závazných vyhlášek. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o proběhlých revizích obecně závazných vyhlášek 

a předává k projednání zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 5.)  Pozemek V. Špiroch 

Starostka obce seznámila radu s postupem jednání o pozemcích s panem V. Špirochem. 

 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace z jednání o pozemcích s panem V. Špirochem. 

 

Ad. 6.) Pozemky Hradišťata 

 Starostka obce předložila návrh pro odkoupení pozemku v části Hradišťata 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh pro odkoupení pozemku v části Hradišťata. 

 

Ad. 7.) Převod české pošty pod obec 

Starostka obce předložila žádost České pošty o provozování pošty v Podmošně v rámci služby Pošta 

Partner. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost České pošty o provozování pošty v Podmošně v rámci 

služby Pošta Partner. 

Ad. 8.)   Kanalizace Podmošna 

Starostka obce seznámila radu s havarijním stavem kanalizace v části Podmošna a návrhem 

na zprůchodnění kanalizace navržené firmou Zepris. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí havarijní stav kanalizace v části Podmošna a návrh 

na zprůchodnění kanalizace navržené firmou Zepris. 

  



Ad. 9.)   Cyklostezka GW 

Starostka obce požádala radního Ing. Jiřího Lukeše, aby informoval přítomnou radu o stavu projektu 

Cyklostezky GW 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o stavu projektu Cyklostezky GW. 

 

Ad. 10.)   Rozvojový dokument obce 

Starostka obce požádala radního Mgr. Jakub Menšík, aby informoval přítomnou radu o postupu příprav 

rozvojového dokumentu obce. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o postupu příprav rozvojového dokumentu obce. 

 

Ad. 11.)   Nemovitost čp. 33 (býv. Hostinec) 

Starostka obce seznámila přítomné radní a zastupitele s návrhem možného odkupu čp. 33. Členové 

rady a zastupitelé se vyjádřily jednotlivě k záměru odkupu čp 33. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí možnost odkupu čp 33. a postupuje k projednání 

zastupitelstvu. 

 

Ad. 12.)   Prodej staré cisterny CAS 

Starostka obce seznámila radu s postupem prodeje staré cisterny CAS. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí záměr prodeje staré cisterny CAS a postupuje k projednání 

zastupitelstvu. 

 

Ad. 13.) Výběrové řízení na místo Samostatný referenta (náhrada za pí. Novotnou) 

Starostka obce seznámila radu s výběrovým řízením na místo Sasmostatného referenta. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí vypsání výběrového řízení na místo Samostatného 

referenta. 

 

Ad. 14.) Program Zastupitelstva 

1. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti – věcné břemeno (ČEZ – nahrazení 

staré trafačky na Převráti za plastový pilíř) 

2. Žádost o podporu – Domácí hospic Duha o.p.s. 

3. Kanalizace Podmošna 



4. Rozpočtové opatření č4 

5. Prodej staré cisterny 

6. Informace o proběhlých investicích (Chodník na hřbitově, stání pro kontejnery) 

7. Revize OZV 

8. Bytový pořadník č. 37/2019 

9. Pozemky Hradišťata 

10. Převod České pošty pod obec 

11. Nemovitost čp. 33 (býv. Hostinec) 

12. Cyklostezka GW – informace o stavu projektu 

13. Zhodnocení Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil   

 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva. 

 

Usnesení rady 

č.65/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí Žádost o uzavření smlouvy budoucí 

o zřízení služebnosti – věcné břemeno. 

č.66/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvu na hrobové místo – 

pí. Pacholíková. 

č.67/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí Žádost o podporu – Domácí hospic 

Duha o.p.s. p a postupuje žádost zastupitelstvu. 

č.68/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o proběhlých revizích 

obecně závazných vyhlášek. 

č.69/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace z jednání o pozemcích 

s panem V. Špirochem. 

č.70/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí návrh pro odkoupení pozemku 

v části Hradišťata. 

č.71/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost České pošty o provozování 

pošty v Podmošně v rámci služby Pošta Partner. 

č.72/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí havarijní stav kanalizace v části 

Podmošna  a návrh na zprůchodnění kanalizace navržené firmou Zepris. 

č.73/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o stavu projektu 

Cyklostezky GW. 

č.74/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o postupu příprav 

rozvojového dokumentu obce. 

č.75/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí záměr odkupu čp 33. a postupuje 

k projednání zastupitelstvu. 



č.76/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí záměr prodeje staré cisterny CAS 

a postupuje k projednání zastupitelstvu. 

č.78/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí vypsání výběrového řízení na místo 

Samostatného referenta. 

č.79/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva. 

 

 

V Benešově u Semil dne 4. 9. 2019 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 

 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                                             Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


