
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 29. 4. 2020 v kanceláři starostky 

obce 

Zasedání bylo zahájeno v 19:02 hod a skončeno v 22.15 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, Ing. Jiří Lukeš, Vladimír Plecháč, Petr Klimeš, Mgr. Jakub Menšík 

 Program rady: 

1. Žádost komise životního prostředí k doplnění odpadkových košů v obci 

2. Prodej pozemku – zveřejnění záměru (V. Špiroch) 

3. Směna pozemku  (J. Mifka) 

4. Náměstí – upravený návrh 

5. Věcné břemeno – el. přípojka ke stavební parcele vedle hasičárny 

6. Úprava vedení el. sítě ČEZ Muchov - Podolí a nutná úprava VO 

7. Výměna VVN ČEZ – Podmošna – Převráť 

8. Úprava bytu Váňová 

9. Smlouva na hrobové místo č. 292 

10. Internetové stránky obce 

11. Zadávací řízení na odvodnění zvonice a garáže 

12. Komíny pošta 

13. Zhodnocení nouzového stavu (nákup prostředků, opatření v obci) 

14. Rozvojový dokument obce 

15. Rozpočtové opatření č. 1 

16. Prezentace obce na Google maps 

17. Úprava zeleně na návsi a u zastávky v Podmošně 

18. Aktualizace plánu práce, vzhledem k situaci COVID-19 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Žádost komise životního prostředí k doplnění odpadkových košů v obci 

Rada obce projednala doplnění odpadkových košů v obci. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje doplnění odpadkových košů v obci. 

 

  Ad. 2.) Prodej pozemku – zveřejnění záměru   
Rada obce projednala zveřejnění záměru k prodeji pozemku p.p.č. 2582/140. Záměr prodeje bude 

zveřejněn ve stanovené lhůtě 15ti dní před schválením zastupitelstvem. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k prodeji pozemku p.p.č. 2582/140 a postupuje 

smlouvu ke schválení zastupitelstvu. 

 

   



 

Ad. 3.)  Směna pozemku  (J. Mifka) 

Rada obce projednala informace ke směně části pozemku p.p.č. 19/1, který je ve vlastnictví pana Jana 

Mifky a části p.p.č. 380/1 ve vlastnictví obce Benešov u Semil, oba pozemky budou zaměřeny ve stejné 

výměře, vyhotoven GP, na jehož základě dojde k oddělení pozemku a jeho následné směně. Ke směně 

dochází vzhledem k tomu že obec má na pozemku pana J. Mifky vedenou obecní komunikci a dojde 

tak narovnání vlastnických vztahů. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace ke směně části  pozemku  p.p.č. 19/1 

ve vlastnictví pana J. Mifky a části pozemku 380/1 ve vlastnictví obce Benešov u Semil a postupuje 

ke schválení zastupitelstvu. 

   

Ad. 4.)  Náměstí – upravený návrh 

Rada obce projednala informace k upravenému návrhu prostoru náměstí u školy, doporučuje k tomuto 

tématu vytvořit pracovní skupinu. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k upravenému návrhu prostoru náměstí u školy, 

doporučuje k tomuto tématu vytvořit pracovní skupinu. 

 

Ad. 5.) Věcné břemeno – el. přípojka ke stavební parcele vedle hasičárny  

Rada obce projednala informace k uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti – 

el. přípojka ke stavební parcele p. p. č. 1425/2 a p.p.č. 1422/2 (vedle hasičárny). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene služebnosti – el. přípojka ke stavební parcele p. p. č. 1425/2 a p.p.č. 1422/2 vedle 

hasičárny a postupuje ke schválení zastupitelstvu. 

 

Ad. 6) Úprava vedení el. sítě ČEZ Muchov - Podolí a nutná úprava VO 

Rada obce projednala informace k úpravě vedení el. sítě ČEZ Muchov - Podolí a nutná úprava VO. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k úpravě vedení el. sítě ČEZ Muchov - Podolí 

a nutné úpravy VO v trase vedení. 

 

Ad. 7.) Výměna VVN ČEZ – Podmošna – Převráť 

Rada obce Benešov u Semil projednala informace k výměně VVN ČEZ – Podmošna – Převráť. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k výměně VVN ČEZ – Podmošna – Převráť. 

 

Ad. 8.)  Úprava bytu pí. Váňové 



Rada obce Benešov u Semil projednala úpravu bytu paní Váňové. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k úpravě bytu paní Váňové a nechá zpracovat 

rozpočet akce. 

 

Ad. 9.)  Smlouva na hrobové místo č. 292 

Rada obce Benešov u Semil projednala smlouvu na hrobové místo č. 292. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvu na hrobové místo č. 292. 

 

Ad. 10.)  Internetové stránky obce 

Rada obce Benešov u Semil projednala Internetové stránky obce a doporučuje k tomuto tématu 

vytvořit pracovní skupinu. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k internetovým stránkám obce a doporučuje 

k tomuto tématu vytvořit pracovní skupinu. 

 

Ad. 11.)  Zadávací řízení na odvodnění zvonice a garáže 

Rada obce Benešov u Semil projednala zadávací řízení na odvodnění zvonice a garáže, rada doporučuje 

připravit slepý rozpočet pro zadávací řízení. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k zadávacímu řízení na odvodnění zvonice 

a garáže, rada doporučuje připravit slepý rozpočet pro zadávací řízení. 

 

Ad. 12.)  Komíny pošta  

Rada obce projednala informace k havarijnímu stavu komínu na čp. 134, čp. 201 a čp. 170. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k havarijnímu stavu komínu na čp. 134, čp. 201 

a čp. 170. 

 

Ad. 13.)  Zhodnocení nouzového stavu (nákup prostředků, opatření v obci) 

Rada obce vyslechla starostku, která seznámila přítomné s nákupem prostředků a opatřeními v obci, 

v souvislosti s nouzovým stavem (COVID-19). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k nákupu prostředků a opatřením v obci, 

v souvislosti s nouzovým stavem (COVID-19). 

 

Ad. 14.)  Rozvojový dokument obce 

Rada obce projednala informace k rozvojovému dokumentu obce, který představil v závěrečné podobě 

Mgr. Jakub Menšík. 



Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí konečnou podobu rozvojového dokumentu obce 

a doporučuje zveřejnění dokumentu k připomínkování na stránky obce. 

 

Ad. 15.)  Rozpočtové opatření č. 1 

Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 1. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 1. 

 

Ad. 16.)  Prezentace obce na Google maps 

Rada obce projednala nabídku prezentace obce na Google maps (letecký snímek a virtuální prohlídka 

obce), rada obce doporučuje postoupit nabídku pracovní skupině k internetovým stránkám obce. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědom nabídku prezentace obce na Google maps, rada obce 

doporučuje postoupit nabídku pracovní skupině k internetovým stránkám obce. 

 

Ad. 17.)  Úprava zeleně na návsi a u zastávky v Podmošně 

Rada obce projednala úpravu zeleně na návsi - květníky a u zastávky v Podmošně. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje úpravu zeleně na návsi a u zastávky v Podmošně. 

 

Ad. 18.)  Aktualizace plánu práce, vzhledem k situaci COVID 19 

Rada obce projednala aktualizace plánu práce, vzhledem k situaci COVID-19 a navrhla termíny:  

13. 5.2020 Rada obce 

27. 5. 2020 Zastupitelstvo obce 

10. 6. 2020 Rada obce 

24. 6. 2020 Zastupitelstvo obce 

Rada obce Benešov u Semil projednala aktualizaci plánu práce rady a zastupitelstva do konce I. pololetí 

2020, vzhledem k situaci COVID 19 a předkládá termíny ke schválení zastupitelstvu. 

 

Usnesení rady 

č. 16/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje doplnění odpadkových košů v obci 

č. 17 /RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědom informace k prodeji pozemku 

p.p.č. 2582/140 

č.18/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace ke směně části  pozemku  

p.p.č. 19/1 ve vlastnictví pana J. Mifky a části pozemku 380/1 ve vlastnictví obce 

Benešov u Semil a postupuje ke schválení zastupitelstvu. 

č. 19/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k upravenému návrhu prostoru 

náměstí u školy, doporučuje k tomuto tématu vytvořit pracovní skupinu. 



č. 20/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace ke smlouvě o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene služebnosti – el. přípojka ke stavební parcele vedle 

hasičárny  na p.p.č. 1425/2 a p.p.č. 1422/2 a postupuje ke schválení zastupitelstvu 

č. 21/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k úpravě vedení el. sítě ČEZ 

Muchov - Podolí a nutná úprava VO 

č. 22/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k výměně VVN ČEZ – Podmošna 

– Převráť. 

č. 23/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k úpravě bytu paní Váňová. 

č. 24/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje smlouvu na hrobové místo č 292. 

č. 25/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k Internetovým stránkám obce 

a doporučuje k tomuto tématu vytvořit pracovní skupinu. 

č. 26/RO/2020 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k zadávacímu řízení na  

odvodnění zvonice a garáže, rada doporučuje připravit slepý rozpočet pro zadávací 

řízení. 

č. 27/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k havarijnímu stavu komínů 

v čp. 134. 

č. 28/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k nákupu prostředků a opatření 

mi v obci, v souvislosti s opatřeními COVID 19. 

č. 29/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí konečnou podobu 

rozvojového dokumentu obce. 

č. 30/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č. 1. 

č. 31/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědom nabídku prezentace obce na Google maps, 

rada obce doporučuje postoupit nabídku pracovní skupině k internetovým stránkám 

obce. 

č. 32/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí úpravu zeleně na návsi a u zastávky 

v Podmošně. 

č. 33/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil projednala aktualizaci plánu práce rady a zastupitelstva do 

konce I. pololetí 2020, vzhledem k situaci COVID 19 a předkládá termíny ke schválení 

zastupitelstvu. (Termíny 27. 5. 2020 Zastupitelstvo, 10. 6. 2020 Rada, 24. 6. 2020 

Zastupitelstvo). 

 

 

V Benešově u Semil dne 29. 4. 2020 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 

 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                                             Místostarosta: Vladimír Plecháč 


