
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 9. 6. 2009 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, Jan Hubař, Ing. Jan Hylmar  
 
 
Pořad programu:    

1. Čestné prohlášení 
2. Informace o Veřejné službě 
3. Bytový pořadník 
4. Vývoj v inkase daní 
5. Závěrečný účet za rok 2008 
6. Informace o Sjezdu rodáků  
7. Program zastupitelstva dne 25.6.2009 
8. Plán práce na II. pololetí 2009 
9. Oznámení hudební produkce 

 
Ad.1.: Čestné prohlášení. 
Připomínka termínu úkolu předložení Čestného prohlášení. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Informace o Veřejné službě. 
Starosta informoval radu o uzavření Smlouvy o výkonu veřejné služby pro 3 osoby, v rozsahu  
Rada schvaluje návrh a podmínky smlouvy. 
 
Ad.3.: Bytový pořadník.  
 K předloženému návrhu Pořadníku č.29 neměla rada připomínky, nenavrhla přidělit žádné body 
z důvodu potřeb obce a předává  jej ke schválení ZO. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4.:Vývoj v inkasu daní 
Rada se seznámila s vývojem daňových příjmů, které jsou nižší než byly naplánovány. Nižší příjmy 
bude nutno nahradit zapojením zůstatku z předcházejícího roku. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5.: Závěrečný účet za rok 2008 
Starosta předložil radě Návrh závěrečného účtu za rok 2009. Po seznámení s tímto materiálem rada 
s Návrhem souhlasí a podstupuje jej k projednání a schválení zastupitelstvu. 
Rada schvaluje Návrh závěrečného účtu. 
 
Ad.6.:  Informace o Sjezdu rodáků: 
Rada se seznámila s definitivním programem a  organizačním zabezpečením jednotlivých dnů. 
Rada schvaluje program Sjezdu rodáků. 
 
Ad.7.: Program jednání ZO 
Rada se seznámila s návrhem programu jednání zastupitelstva dne 25.6.2009 a tento schvaluje. 
Rada schvaluje program jednání. 
 
Ad8.:Plán práce na II.pololetí 2009 
Rada se seznámila s plánem práce rady a zastupitelstva a tento schvaluje  
Rada schvaluje plán práce zastupitelstva a rady. 
 
 



 
 
Ad.9.: Hudební produkce 
Rada bere na vědomí nahlášení hudebních produkcí -  dne 20.6 ( Sportovní areál Johny Walker Band a 
v Podolí country, v sobotu 27.6.2009 Bazar swing band ve Sportovním areálu,  Petr Ochman 
v Podmošně a Soumrak v Podolí. 
Rada bere na vědomí  
 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 28. 5. 2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


