
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 30.10. 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, 

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

 

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

  

 Program rady: 

Program: 

1. Rozpočtové opatření č. 5 

2. Žádost o umístění stavby na parcele (st. 12.) 

3. Smlouva o dopravní obslužnosti 

4. Pozemek č. 2582/140 

5. Program zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Rozpočtové opatření č. 5 

Rada obce projednala, Rozpočtové opatření č. 5 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.  

 

Ad. 2.)  Žádost o umístění stavby  

Rada obce projednala, žádost o umístění stavby na p.č. 12 v. kú. Benešov u Semil. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost o umístění výrobku plnícího funkci stavby a 

podmínečně přípustné využití parcely k rodinné rekreaci (p. č. 12), tuto žádost postupuje 

zastupitelstvu.   

Ad. 3.) Smlouva o dopravní obslužnosti 

Starostka obce předložila radě Smlouvu o dopravní obslužnosti na léta 2020 – 2023. 

Rada obce Benešov u Semil Bere na vědomí Smlouvu o dopravní obslužnosti na roky 2020 – 2023 a 

postupuje ji zastupitelstvu. 

 



Ad. 4.) Pozemek č. 2582/140 

Rada projednala žádost pana V. Špirocha na odkup p.č. 2582/140 o možný odkup pozemku 2582/140. 

Pan Václav Špiroch v minulosti sjednával směnu svých pozemků, které se nacházely pod místní 

komunikací, v původním plánu jednání měl být s obcí směněn i pozemek č. 2582/140. Ten byl však při 

dalších jednáních opomenut a nebyl předmětem směnné smlouvy ze dne 1.7.2019. Pan Špiroch se o 

pozemek dlouhodobě stará, obec pozemek nijak nevyužívá a neohospodařuje. Na pozemku neváznou 

žádná věcná břemena ani inženýrské sítě, pan Špiroch v minulosti obci vyšel vstříc se směnou 

pozemku, který byl v jeho vlastnictví a zasahoval do místní komunikace čímž umožnil udržení stávající 

komunikace v plném rozsahu.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost o odkup p.č. 2582/140 a postupuje zastupitelstvu 

záměr prodeje obecního majetku. 

  

Ad. 5.)  Program zastupitelstva 

Rada obce projednala program zastupitelstva 

1. Plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav Benešov u Semil (Účast KPÚ Semily) 

2. Návrh náměstí (Účast pana Arch. V. Hájka) 

3. Smlouva o věcné břemeno služebnosti 

4. Bytový pořadník č. 38 

5. Žádost o směnu bytu – zpráva bytové komise 

6. Čp. 33 (zhodnocení zadání) 

7. Smlouva o dopravní obslužnosti na léta 2020 – 2023 

8. Informace o proběhlých investicích 

9. Cena stočného pro rok 2020 

10. Rozvojový dokument obce – vyhodnocení dotazníku 

11. Žádost o odkup pozemku 

12. Žádost o umístění výrobku plnícího funkci stavby 

13. Inventury 2018 

14. Plán inventur 

15. Žádost o finanční podporu obci Bublava 

Rada obce odsouhlasila program zastupitelstva. 

 

Usnesení rady 

č.96 /RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schvaluje Rozpočtové opatření č. 5. 

č.97/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost o umístění výrobku plnícího funkci 

stavby a podmínečně přípustné využití parcely k rodinné rekreaci (p. č. 12), tuto 

žádost postupuje zastupitelstvu. 

č.98/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil postupuje zastupitelstvu Smlouvu o dopravní obslužnosti 

na léta 2020 - 2023. 



č.99/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí žádost o odkup p.č. 2582/140 a 

postupuje zastupitelstvu záměr prodeje obecního majetku. 

č.100/RO/2019  Rada obce schválila program zastupitelstva. 

 

V Benešově u Semil dne 30.10 2019 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                                             Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


