
         Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 3.2. 2009 
Společné jednání Rady a FV  

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

1. Výměna bytu  (Zeman z  bytu 1+1 ) do bytu po Brandové (1 místnost se sociálním zařízením) 
2. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ roku 2008 
3. Návrh na výběrové řízení – stanovení komise 
4. Program jednání ZO dne  19.2.2009  
5.  Výdajová část rozpočtu 2009 

 
Ad.1.: Výměna bytu   
Rada souhlasí s výměnou bytu 1+1 (pan Zeman Jaroslav ) v č.p. 188 za byt 1+soc. zařízení (po paní 
Brandové).  Obci se uvolní byt, který bude snáze obsaditelný. 
Rada souhlasí. 
                                              
Ad.2.: Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ roku 2008 
Rada bere na vědomí návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a podstupuje tento návrh 
k projednání zastupitelstvu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Návrh na výběrové řízení – stanovení komise. 
Rada projednala návrh starosty obce na ustanovení komise ve složení Ing. Jan Hylmar, Ing. Jiří Lukeš 
a Petr Vlach k výběru pracovníka na funkci „Řidič Avie, práce na údržbě veřejné zeleně a sportovního 
areálu, hřbitova a majetku obce“. Komise se sejde po uplynutí termínu k podání žádosti. 
Rada schvaluje komisi ve složení Ing. Jan Hylmar, Ing. Jiří Lukeš a Petr Vlach. 
 
Ad.4.: Program jednání ZO dne 19.2.2009 
 Rada se seznámila s programem jednání ZO obce dne 19.2.2009 . 

• Zprávy předsedů výborů a komisí 
• Prodej pozemku ( Hoffmannová) 
• Vyhlášení záměru odprodeje pozemku (Strmisková) 
• Převod pozemků mezí KSSLK a Obcí Benešov u Semil 
• Odměny zastupitelů na rok 2009 
• Informace z HZS LK 
• Dokončení tarasu u čistírny odpadních vod 
• Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2008  
• Zadání úkolu Kontrolnímu výboru 
• Seznámení s výsledkem výběrového řízení 
• Rozpočet na rok 2009 

Rada schvaluje program jednání 
 
Ad.5.: Rozpočet na rok 2009 výdajová část:  
Rada a finanční výbor projednaly  návrh výdajové část rozpočtu. Návrh rozpočtu  podstupuje  ZO. 
Rada schvaluje návrh výdajové části rozpočtu na rok 2009. 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 4.2. 2009 
 
                    Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 


