
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 16.10. 2019 

v kanceláři starostky obce 

 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 21:54 hod. Z celkového počtu 5 členů rady obce, 

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

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

Omluveni: Ing. Jiří Lukeš 

 Program rady: 

Program: 

1. Informace o centrálním zadávání nákupu plynu společně s Městem Semily. 

2. Věcné břemeno služebnosti-část obce Převráť 

3. Cena stočného 

4. Zadání kvalifikovaného odhadu 

5. Informace o rozpočtu kanalizace v Podmošně 

6. Výběrové řízení na pozici Referenta OU 

7. Žádost o opravu cesty (Hratig, Tereštíková) 

8. Vyhodnocení dotazníku k rozvojovému dokumentu obce 

9. Stanovisko bytové komise –směna bytu 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Informace o centrálním zadávání nákupu plynu společně s Městem Semily. 

Starostka obce předložila radě informace o centrálním zadávání nákupu plynu společně s Městem 

Semily. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o centrálním zadávání nákupu plynu společně 

s Městem Semily. 

 

Ad. 2.)  Věcné břemeno služebnosti –  část obce Převráť 

Rada projednala návrh smlouvy o zřízení Věcného břemene služebnosti IV – 12- 4017407/VB/02 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti a 

postupuje smlouvu zastupitelstvu obce. 

 

Ad. 3.) Cena stočného 

Rada obce projednala úpravu ceny stočného pro rok 2020. 



Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí úpravu ceny stočného a pověřuje starostku přípravou 

podkladů. 

 

Ad. 4.) Zadání kvalifikovaného odhadu 

Rada projednala vytvořený dokument pro zadání kvalifikovaného odhadu na stavbu čp. 33. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje dotazník, pro zadání kvalifikovaného odhadu na stavbu čp. 33. 

 

Ad. 5.)  Informace o rozpočtu kanalizace v Podmošně 

Starostka obce předložila radě informace o rozpočtu kanalizace v Podmošně. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o rozpočtu kanalizace v Podmošně. 

 

Ad. 6.) Výběrové řízení na pozici Referenta OU 

 Starostka obce předložila radě čtyři žádosti k vypsanému výběrovému řízení na pozici Referenta OU, 

rada se po podrobném prostudování podkladů jednotlivých zájemců jednomyslně rozhodla vybrat na 

pozici referenta OU paní Ing. Lucii Römišovou. 

Rada obce schvaluje na pozici Referenta OU paní Ing. Lucii Römišovou. 

 

Ad. 7.) Žádost o opravu cesty (Hratig, Tereštíková) 

Starostka obce předložila radě žádosti o opravu cesty (p. Hratig, pí. Tereštíková). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádosti o opravu cesty. Dále pověřuje starostku projednat 

opravu s panem Hartigem, u žádosti paní Tereštíkové doporučuje místní šetření. 

 

Ad. 8.) Vyhodnocení dotazníku k rozvojovému dokumentu obce 

Mgr. Jakub Menšík radě představil Vyhodnocení dotazníku k rozvojovému dokumentu obce, který byl 

vypsán v měsíci září až říjnu. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o vyhodnocení dotazníku k rozvojovému 

dokumentu obce. 

 

  



Usnesení rady 

č.88/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o centrálním zadávání nákupu 

plynu společně s Městem Semily. 

č.89/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí smlouvu o zřízení věcného břemene 

služebnosti a postupuje smlouvu zastupitelstvu obce. 

č.90/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí úpravu ceny stočného a pověřuje 

starostku přípravou podkladů. 

č.91/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schvaluje dokument pro zadání kvalifikovaného odhadu 

na stavbu č. p. 33. 

č.92/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o rozpočtu kanalizace 

v Podmošně. 

č.93/RO/2019  Rada obce schvaluje na pozici Referenta OU paní Ing. Lucii Römišovou. 

č.94/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádosti o opravu cesty. Dále pověřuje 

starostku projednat opravu s panem Hartigen, u žádosti paní Tereštíkové doporučuje 

místní šetření. 

č.95/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o vyhodnocení dotazníku k 

rozvojovému dokumentu obce. 

 

 

 

V Benešově u Semil dne 16.10 2019 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                                             Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


