Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 10. 12. 2013
Přítomni:
Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, ing. Jiří Lukeš, st., ing.
Luděk Václavík
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enterplex – aukce pro občany
Inventury 2013 – vyřazení majetku
Navýšení limitu hotovosti v pokladně
Vnitřní směrnice č. 5/2013
Zasažení dřevených konstrukcí ve škole
Návrh programu Zastupitelstva obce

Projednání jednotlivých bodů:
Ad 1. Enterplex – aukce pro občany
Zástupce společnosti Enterplex, p. Havlíček, představil princip aukcí na dodavatele plynu a
elektřiny pro občany a domácnosti a podmínky aukcí pro občany. Aukční firma pořádá
společnou elektronickou aukci pro skupinu uživatelů (občanů). Obec na základě oslovení
aukční firmou poskytne prostory zasedací místnosti a informační prostředky (www, KTV,
noviny). Termín aukce – konec února 2014. Informace pro občany budou zveřejněny na
vloženém letáku v prosincovém čísle Benešovských novin. Obec poskytne zasedací místnost
pro kontaktní místo ve dnech 22. a 29. ledna od 17 do 19 hodin. V případě jiné obdobné
nabídky obec poskytne uchazeči srovnatelné podmínky. L. Václavík nesouhlasí, aby akce
byla prezentována, že je pod záštitou obce.
Rada obce bere na vědomí informaci o aukcích na odběratele plynu a elektrické energie
pro občany obce a souhlasí s poskytnutím prostoru v zasedací místnosti a informačních
prostředcích obce.
Ad 2. Inventury 2013 – vyřazení majetku
Rada obce jako likvidační komise projednala návrhy na likvidaci majetku obce od
inventarizačních komisí. Vyřazeným majetkem je bojler 5 ks kancelářských židlí (OÚ).
Rada obce projednala návrh inventarizačních komisí a schvaluje vyřazení majetku dle
návrhu.
Ad 3. Navýšení limitu hotovosti v pokladně
Obec projednala návrh účetní OÚ na navýšení pokladního limitu na 80 tis. Kč, z důvodu
nutnosti zajištění výplat pracovníků v rámci VPP. Pokladní hotovost je krytá pojistkou
do výše 100 tis. Kč.
Rada obce po projednání souhlasí s navýšením pokladního limitu v hotovosti na
80 tis. Kč dle návrhu.

Ad 4. Vnitřní směrnice č. 5/2013
Rada projednala návrh změn vnitřní směrnice č. 5 – Inventarizace majetku a závazků. Návrh
upraveného znění zpracovala firma provádějící veřejnoprávní kontrolu. Jedná se o drobné a
formální změny. Návrh směrnice zpracovala firma provádějící veřejnoprávní kontrolu.
Rada obce schvaluje Směrnici č. 5/2013 – Inventarizace majetku a závazků dle návrhu.
Ad 5. 5.

Zasažení dřevených konstrukcí ve škole

Rada projednala „Nabídku na likvidaci dřevokazného hmyzu včetně dlouhodobé ochrany
střešní konstrukce ZŠ a MŠ Benešov u Semil“. Nabídku předložila firma provádějící zateplení
stropu školy. Starosta poptá nabídku u p. Kubeše.
Rada obce bere na vědomí informaci o přeložené nabídce a pověřuje starostu popráním
dalších nabídek pro výběr zhotovitele.
Ad 6. Program jednání Zastupitelstva obce
Rada projednala návrh jednání Zastupitelstva obce ve čtvrtek 19. 12. 2013 bez připomínek.
Rada obce po projednání schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 19. 12.
2013 dle návrhu.
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 10. 12. 2013

Dalibor Lampa
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

