
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil konané dne 13. 5. 2020 

Zasedání bylo zahájeno v 18:30 hod a skončeno v 22.03 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. Projednání uprav náměstí  

2. Projednání stavu čp 33. 

3. Program zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad. 1.) Projednání úprav náměstí 

Rada obce projednala úpravy v návrhu na rekonstrukci náměstí, projednání proběhlo v místě 

náměstí. 

Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí úpravy náměstí a doporučuje předložit zastupitelstvu 

k projednání. 

  Ad. 2.) Projednání stavu čp 33. 

Rada obce se seznámila se stavem čp33. Stav nemovitosti řádně zkontrolovala a projednala přímo 

na místě. 

Rada obce Benešov u Semil doporučuje začít s přípravou pro architektonické návrhy rekonstrukce 

čp. 33 a předkládá tento návrh zastupitelstvu ocbe. 

  Ad. 3.)  Program zastupitelstva 

1. Směna pozemku - záměr 

2. Věcné břemeno – el. přípojka k parcele vedle hasičárny 

3. Úprava vedení el. sítě ČEZ Muchov – Podolí a nutná úprava VO 

4. Výměna VVN ČEZ Podmošna – Převráť 

5. Odvodnění zvonice – postup oprav a zadávací řízení 

6. Rozpočtové opatření č. 2 

7. Rozvojový dokument obce 

8. Postup při zadávání dokumentace k rekonstrukci budovy čp. 33 – informace 

9. Aktualizace plánu práce rady a zastupitelstva obce 

Rada obce Benešov u Semil schvaluje program zastupitelstva 

  



Usnesení rady 

č. 34/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil bere na vědomí úpravy náměstí a doporučuje předložit 

zastupitelstvu k projednání. 

č. 35/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil doporučuje začít s přípravou pro architektonické návrhy 

rekonstrukce čp 33 a předkládá toto řešení zastupitelstvu obce. 

č. 36/RO/2020  Rada obce Benešov u Semil schvaluje program zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Benešově u Semil dne 13. 5. 2020 

Zapsal: Vladimír Plecháč 

 

 

Starostka: Mgr. Veronika Slavíková                                                             Místostarosta: Vladimír Plecháč 

 


