
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE 

Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 2.5. 2019 

v kanceláři starostky obce 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 19:45 hod. Z celkového počtu 5 členů rady 

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

 

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

 Ing. Jiří Lukeš 

Program rady:  

1. Rozpočtové opatření č.2 

2. Žádost o finanční podporu Linka bezpečí. 

3. Chodník na hřbitově - schválení nabídky a požadavků. 

4. Informace o stavu internátu v Podmošně 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.)Rozpočtové opatření č.2  

Starostka obce předložila radě rozpočtové opatření č.2 ke schválení. 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření č.2 (pro 5 hlasů). 

Ad. 2.) Žádost o finanční podporu Linka bezpečí. 

Starostka obce seznámila radu se žádostí o finanční podporu Linky bezpečí z.s. 

Rada obce Benešov u Semil projednala žádost o finanční podporu Linky bezpečí a postupuje 

žádost ke schválení zastupitelstvu.  

 



Ad. 3.) Chodník na hřbitově - schválení nabídky a požadavků. 

Starostka obce seznámila radu s nabídkami na zhotovení chodníku a opěrné zdi na hřbitově 

Rada obce Benešov u Semil na základě předložených návrhů vybrala firmu pana Skalského 

z Rybnic (pro 5 hlasu). 

Ad. 4.) Informace o stavu internátu v Podmošně 

Starostka obce informovala radu o stavu internátu v Podmošně a o jednání se správcem 

objektu.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o stavu internátu v Podmošně. 

Usnesení rady 

Č.42/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil schvaluje rozpočtové opatření. 

Č.43/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil postupuje ke schválení zastupitelstvu žádost 

o finanční podporu Linka bezpečí. 

Č.44/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil na základě předložených návrhů vybrala 

firmu pana Skalského z Rybnic. 

Č.45/RO/2019  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o stavu internátu 

v Podmošně. 

 

V Benešově u Semil dne 2.5. 2019  

Zapsal: Vladimír Plecháč 

………………………………..   ……………………………….. 

Mgr. Veronika Slavíková                                         Vladimír Plecháč  

starostka       místostarosta 

 


