
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE 

Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 15.5. 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 4 členové rady. Rada obce byla schopna se usnášet po celou dobu 

schůze. 

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

 Omluven: Mgr. Jakub Menšík 

Program rady:  

1. Projekt cyklostezky – N2D projekt 

2. Kanalizace Podmošna – Návrh řešení 

3. Madona –  umístění originálu a kopie 

4. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.)Projekt cyklostezky – N2D projekt 

Starostka obce předložila radě projekt cyklostezky – N2D. Rada si projekt podrobně 

prostudovala a pověřila starostku vyvoláním jednání s městem Semily a zpracovatelskou 

firmou. 

Rada obce Benešov u Semil pověřuje starostku vyvoláním jednání s městem Semily 

 

Ad. 2.) Kanalizace Podmošna – Návrh řenšení 

Starostka obce seznámila radu se stavem kanalizace v Podmošně. Na kanalizaci byly 

zaznamenány četné případy ucpání a zhoršení stavu. Po konzultaci s firmou PVK projekt bylo 

doporučeno nechat provést kamerové zkoušky a prohlídku stavu kanalizace, na jejich základě 

mohou být provedeny úpravy ke zlepšení stavu.  



Rada obce Benešov u Semil projednala stav kanalizace v Podmošně a pověřuje starostku 

oslovit odbornou firmu. 

Ad. 3.) Madona –  umístění originálu a kopie 

Starostka obce seznámila radu se stavem a umístění originálu a kopie Madony. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o stavu a umístění originálu a kopie 

Madony. 

 

Ad. 4.) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018 

Starostka obce informovala radu o Zprávě výsledku hospodaření obce za rok 2018, která byla 

provedena ve dnech 29. 4. 2019.  

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o Zprávě o výsledku hospodaření obce 

za rok 2018 

 

Usnesení rady 

Č.46/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil pověřuje starostku o vyvoláním jednání s městem 

Semily 

 

Č.47/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil pověřuje starostku, oslovit odbornou firmu na 

zjištění stavu kanalizace v Podmošně. 

 

Č.48/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace, o stavu a umístění 

originálu a kopie Madony. 

 

Č.49/RO/2019 Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí informace o Zprávě o výsledku 

hospodaření obce za rok 2018 

 

 

V Benešově u Semil dne 15. 5. 2019  

Zapsal: Vladimír Plecháč 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                        Místostarosta: Vladimír Plecháč 


