
Zápis ze společného jednání Finančního výboru a Rady obce Benešov u Semil dne 

26.1.2016 

 

Přitomni:  

Rada obce - Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek,  

Finanční výbor – Ing. Bís Ladislav, Dolenský Vladimír, Hubař Jan, Ing. Lukeš Jiří st. 

 

Omluveni:  

Ing. Lukeš Jiří ml. (člen Rady obce),  

Ing. Šidlichovská Ivana (členka Finančního výboru) 

 

Program: 

1. Žádost o přidělení bytu 

2. Žádost projednání připojení se k mezinárodní kampani 

3. Tabulka odměny zastupitelů 

4. Příjmová část rozpočtu 2016 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Žádost o přidělení bytu 

Rada obce projednala žádost o obecní byt. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 2. Žádost projednání připojení se k mezinárodní kampani 

Rada obce projednala Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka  pro 

Tibet“ od spolku Lungta doručenou dne 21.1.2016. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Tabulka odměny zastupitelů 

Rada obce projednala odměny neuvolněných funkcionářů Zastupitelstva obce v roce 2016 dle 

nařízení vlády č. 352/2015 Sb., ze dne 14.12.2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 

Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Příjmová část rozpočtu 2016 

Rada obce projednala společně s Finančním výborem příjmovou část rozpočtu obce Benešov u 

Semil na rok 2016 a to dle skutečných příjmů v roce 2015 a predikce daňových příjmů obce 

v roce 2016 dle materiálu firmy Cityfinance. Dále starosta seznámil přítomné se stavem 

finančních aktiv k 1.1.2016 a informacemi od daňového poradce o kontrolním hlášení DPH. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 26.1.2016 

 

č. 12/RO/2016:  Rada obce bere na vědomí předloženou žádosi o přidělení obecního bytu a 

postupuje ji bytové komisi k projednání. 

č. 13/RO/2016:  Rada obce bere na vědomí žádost spolku Lungta a případný vhodný způsob 

podpory Tibetu postupuje k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 14/RO/2016:  Rada obce bere na vědomí změnu výše odměn neuvolněných funkcionářů 

zastupitelstev dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a postupuje je 

k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 15/RO/2016:  Rada obce bere na vědomí příjmovou část rozpočtu obce Benešov u Semil na 

rok 2016 a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce.  

 

 

Zapsal dne 1.2.2016  Radek Nesvadba 

 

 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


