
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 6. 1. 2009 
Společné jednání Rady a FV  

 
Přítomni za Radu obce: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková,  

Ing. Jan Hylmar, 
FV: ing. Bachtíková J., ing. Lukeš J.ml., Klimeš P. 
 
Pořad programu:    

1. Odprodej pozemku pí.  Strmiskové 
2. Příprava rozpočtu na rok 2009  - posouzení žádostí s vyúčtováním dotace roku 2008 
3. Stanovení kvalifikačních předpokladů na pracovní místo 
4. Informace z odboru ŽP Městského úřadu v Semilech 

 
Ad.1.: Odprodej pozemku pí.  Strmiskové. 
Rada projednala žádost pí. Strmiskové na odkup pozemku parc.č. 409/10, k.ú. Benešov u Semil 
a doporučuje zastupitelstvu vyhlásit záměr prodeje s podmínkami: 

- uplatnění předkupního práva uživatele pozemku, 
- prodej za odhadní cenu, 
- náklady spojené se zhotovením smlouvy, vkladem na katastr a znaleckým posudkem 

hradí kupující.  
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Příprava rozpočtu na rok 2009  - posouzení žádostí s vyúčtováním dotace roku 
2008 . 
Protože podklady od spolků nejsou kompletní, chybějící části spolky předloží do příštího 
jednání rady tak, aby vyúčtování roku 2008 a žádosti na r. 2009 mohly být na příštím jednání 
rady řádně projednány. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Stanovení kvalifikačních předpokladů na pracovní místo. 
Kvalifikační požadavky na 1 pracovníka, zaměstnance OÚ jsou: 
Řidič nákl.automobilu Avie, včetně provádění údržby auta, práce při údržbě veřejné zeleně a 
plochy sportovního areálu a hřbitova, drobná údržba majetku obce. 
Pracovní doba volná, dle operativní potřeby, v plném rozsahu fondu měsíční pracovní doby. 
Podmínky: řidičský průkaz sk. C + dodatečné absolvování školení pro potřeby výjezdového 
družstva SDH Benešov. 
Zkušební doba 3 měs. 
Možný nástup k 1.3.2009. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.4.: Informace z odboru ŽP Městského úřadu v Semilech . 
Rada projednala a vzala na vědomí  upozornění Odboru ŽP na nebezpečí kůrovcové kalamity 
v r. 2009. Součástí materiálu je informace pro vlastníky lesa.  
Rada bere na vědomí. 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 8. 1. 2009   
 
 
 
             Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


