
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 20. 1. 2009 
Společné jednání Rady a FV  

 
Přítomni: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, Ing. Jan Hylmar, 
FV: Ing. Bachtíková J., ing. Lukeš J.ml., Klimeš P., Bachtík Jar., Plecháč Vl. 
 
Pořad programu:    

1. Inventury 2008 
2. Rozpočet 2008 
3. Příjmová část rozpočtu 2009 
4. Vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo 
5. Odměny zastupitelům v roce 2009 
6.  KSSLK darování pozemků 

 
Ad.1.: Inventury 2008. 
Rada konstatovala, že řádné roční inventury za rok 2008 proběhly ve stanovených termínech, 
protokoly o stavu majetku byly sepsány a jsou předány ke schválení HIK.  
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Rozpočet 2008  
Rada bere na vědomí, že spolky a ZŠ předaly rozbory čerpání dotací za rok 2008 a současně 
požadavky na rozpočet 2009. Kontrolu dodržení pravidel provede KV. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Příjmová část rozpočtu 2009 
Rada společně s FV po jednotlivých položkách projednaly příjmovou část rozpočtu a předkládají je 
jako součást návrhu rozpočtu zastupitelstvu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4.: Vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo. 
Rada po projednání zpřesňuje některé podmínky určující výběrová kritéria k přijetí uchazeče o 
pracovní místo zaměstnance OÚ, viz. Zápis rady dne 6.1.2009: 

- dodatečné absolvování školení pro potřeby výjezdového družstva ve zkušební době, 
- do konce roku 2009 absolvuje specifické školení pro potřeby výjezdového družstva, 
- pracovník starší 21 let, dobrý zdravotní stav je podmínkou, 
- čistý trestní rejstřík, 
- skutečné trvalé bydliště v obci je výhodou. 

Rada schvaluje. 
 
Ad.5.: Odměny zastupitelům v roce 2009. 
Rada projednala variantu návrhu odměn zastupitelstva pro rok 2009, která bude přednesena 
zastupitelstvu k rozhodnutí. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6.: KSSLK darování pozemků. 
Rada doporučuje vyjmenované pozemky KSSLK bezúplatně darovat, při ceně uvedené v inventuře 
pozemků (zpracoval Ing. Holubička).  
Rada bere na vědomí. 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 23. 1. 2009 
 
             
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 



 


