
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 8.1. 2020 v kanceláři starostky obce 

 

Zasedání bylo zahájeno v 19:03 hod a skončeno v 20:40 hod. Z celkového počtu 5 členů rady obce, 

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

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

Omluven: Mgr. Jakub Menšík, 

  

 Program rady: 

Program: 

1. Žádosti a vyúčtování – spolky 

2. Příprava rozpočtu na rok 2020 

3. Žádost o odkup pozemku – Muchov 

4. Žádost o dotaci – Stání pro kontejnery 

5. Pasport osvětlení – investice na rok 2020 

6. Informace o stavu hasičského auta 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Žádosti a vyúčtování – spolky 

Rada obce projednala, žádosti a vyúčtování pro spolky na rok 2020, (dodat k rukám starostky do 

7. 2. 2020). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí, žádosti a vyúčtování pro spolky na rok 2020. 

 

Ad. 2.)  Příprava rozpočtu na rok 2020 

Rada obce projednala, přípravu rozpočtu na rok 2020. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2020. 

   

Ad. 3.) Žádost o odkup pozemku – Muchov 

Rada obce projednala, Žádost o odkup pozemku ve vlastnictví obce, v části Muchov. 

Rada obce Benešov u Semil navrhuje vyzvat žadatele k doložení důvodu záměru koupě, ale zaujímá 

stanovisko, že nedoporučuje prodej obecních pozemků, z důvodu zamezení přístupu dalším majitelům 

k jejich nemovitostem.  



Ad. 4.) Žádost o dotaci – Stání pro kontejnery 

Rada obce projednala podání žádosti o dotaci na stání pro kontejnery. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí podání žádosti o dotaci spolu s obsahem žádosti. 

 

Ad. 5.) Pasport osvětlení – investice na rok 2020 

Rada obce projednala přípravu pasportu osvětlení a investice s ním spojených pro rok 2020 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí přípravu pasportu osvětlení a investic s ním spojených pro 

rok 2020. 

 

Ad. 6.)  Informace o stavu hasičského auta 

Starostka obce informovala radu o stavu hasičského auta. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o stavu hasičského auta. 

 

Usnesení rady 

Č. 1/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí, žádosti a vyúčtování pro spolky na rok 

2020. 

č.2/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2020. 

č.3/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil navrhuje vyzvat žadatele k doložení důvodu záměru koupě, 

ale zaujímá stanovisko, že nedoporučuje prodej obecních pozemků, z důvodu zamezení 

přístupu dalším majitelům k jejich nemovitostem. 

č.4/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí podání žádosti o dotaci spolu s obsahem 

žádosti. 

č.5/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí přípravu pasportu osvětlení a investic s ním 

spojených pro rok 2020. 

č.6/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o stavu hasičského auta. 

 

V Benešově u Semil dne 8.1 2020 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                                             Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


