
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 11.12 2019 v kanceláři starostky obce 

 

Zasedání bylo zahájeno v 19:05 hod a skončeno v 20:18 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: 

1. Příprava OZV – noční klid, odpadové hospodářství (již jednou projednána) 

2. Vyřazovací protokoly k inventurám za rok 2019 

3. Informace o nařízení odvodů z investičního fondu ZŠ a MŠ 

4. Odměny zastupitelům na rok 2020 (pokud bude úprava v pondělí 9.12.2019 schválena vládou) 

5. Greenway Jizera (představení upraveného návrhu zpracovatele) 

6. Program zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Příprava OZV – noční klid, odpadové hospodářství (již jednou projednána)  

Rada obce projednala přípravu OZV o nočním klidu a OZV o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Benešov u Se-
mil.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí přípravu OZV o nočním klidu a OZV o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

území obce Benešov u Semil a postupuje dále zastupitelstvu.  

  

Ad. 2.)  Vyřazovací protokoly k inventurám za rok 2019 

Rada obce projednala, protokoly k inventurám za rok 2019. 

Rada obce Benešov u Semil schválila vyřazovací protokoly k inventurám za rok 2019 5 hlasy. 

   

Ad. 3.) Informace o nařízení odvodů z investičního fondu ZŠ a MŠ 

Rada obce projednala informace o nařízení odvodů z investičního fondu ZŠ a MŠ. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o nařízení odvodů z investičního fondu ZŠ a MŠ 

a postupuje dále zastupitelstvu. 

 

Ad. 4.) Odměny zastupitelům na rok 2020 

Rada obce projednala informace k odměnám zastupitelů na rok 2020. 



Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k odměnám zastupitelů na rok 2020 a 

postupuje dále zastupitelstvu. 

 

Ad. 5.) Greenway Jizera (představení upraveného návrhu zpracovatele) 

Rada obce projednala informace upraveného návrhu zpracovatele Greenway –Jizera. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace upraveného návrhu zpracovatele Greenway –

Jizera. 

 

Ad. 6. )Program zastupitelstva 

Rada obce projednala program zastupitelstva. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje program zastupitelstva. 

 

Usnesení rady: 

č.104 /RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí přípravu OZV o nočním klidu a 

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů na území obce Benešov u Semil a 

postupuje dále zastupitelstvu 

č.105/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere schvaluje vyřazovací protokoly k inventurám 

za rok 2019 

č.106/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o nařízení odvodů 

z investičního fondu ZŠ a MŠ 

č.107/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k odměnám 

zastupitelů na rok 2020 

č.108/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace upraveného návrhu 

zpracovatele Greenway - Jizera 

č.109/RO/2019   Rada obce Benešov u Semil schvaluje program zastupitelstva. 

 

 

 

 

V Benešově u Semil dne 11. 12. 2019 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                                             Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


