
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 10. 6. 2020 

Zasedání bylo zahájeno v 19 hod a skončeno v 21.03 hod. Z celkového počtu 5 členů rady 

obce, bylo přítomno 5 členové 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. Nájemní smlouvy na hrobové místo 

2. Pronájmy sportovního areálu – ceník 

3. Komíny pošta – informace 

4. Upravený návrh náměstí 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Nájemní smlouvy na hrobové místo 

Rada obce projednala nájemní smlouvy na hrobové místo č. 190, č. 371, č 372, 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje nájemní smlouvy na hrobové místo č. 190, č. 371, č. 372. 

 

Ad. 2.) Pronájmy sportovního areálu – ceník 

Rada obce projednala pronájem sportovního areálu.  

Rada obce Benešov u Semil doporučuje projednání pronájmu za přítomnosti správce areálu na další 

radě. 

 

Ad. 3.)  Komíny pošta – informace 

Rada obce projednala havarijní stav komínu na budově čp. 134 (Pošta). 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k havarijnímu stavu komínů na budově čp. 134. 

  

Ad. 4.)  Upravený návrh náměstí 

Rada obce projednala upravený návrh náměstí  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí upravený návrh náměstí a postupuje zastupitelstvu ke 

schválení. 



Usnesení rady 

č. 37/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje nájemní smlouvy na hrobové místo č. 190, č. 

  371, č. 372. 

č. 38/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil doporučuje projednání pronájmu za přítomnosti správce 

  areálu na další radě. 

č. 39/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace k havarijnímu stavu komínů na 

  budově čp. 134. 

č. 40/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí upravený návrh náměstí a postupuje 

  zastupitelstvu ke schválení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Benešově u Semil dne 10. 6. 2020 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 

 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                                             Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


