
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 21. 7. 2009 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, Ing. Jan Hylmar  
 
Členové zastupitelstva: Ing. Bachtíková Jitka, Klimeš Petr, Mgr. Müllerová Dana,  Špiroch Václav, 
Ing. Kovář Petr, Plecháč Vladimír, ing. Lukeš Jiří ml., Kučera Miroslav, 
 
Nepřítomen: Hubař Jan 
 
 
Pořad programu:    

1. Konkretizace připomínek a námětů ke zřizovateli a vedení ZŠ a MŠ. 
2. Byty, rekonstrukce. 
3. Žádost o přehodnocení OZV č.3/2007. 
4. Komunitní plánování. 
5. Žádost o dotaci z programu 99. 
6. TJ Sokol – žádost o dotaci. 

 
Ad.1.: Konkretizace připomínek a námětů ke zřizovateli a vedení ZŠ a MŠ. 
Jednání zastupitelstva se dne 25.6. seznámilo s náměty pro zlepšení podmínek pro děti v ZŠ a MŠ. 
Protože některé náměty a připomínky nebyly konkrétní, uložilo radě se touto problematikou zabývat. 
Rada obce společně s ředitelkou ZŠ a členy Školské rady diskutovala následující okruhy problémů, 
jejich řešení povede ke: 

a) zlepšení materiálového vybavení, 
b) zlepšení komunikace mezi rodiči, vedením školy a zřizovatelem, 
c) zlepšení prezentace školy v místním tisku, 
d) personálnímu zabezpečení školního roku 2009/10 a výhledu na rok 2010/11. 
K bodu  
ad a)  ředitelka ZŠ předloží návrh na vybavení školní zahrady  pro děti MŠ na příštím jednání rady. 
ad b)  v diskusi vznikly náměty na způsob organizace schůzek s rodiči a fungování Školské rady. 
Předsedkyně Školské rady bude pozvána na příští jednání rady obce. 
ad d)  ředitelka ZŠ oficiálně informovala radu, že končí ve funkci ukončením školního roku 
2009/10. 

Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Byty, rekonstrukce. 
Starosta informoval radu o průběhu rekonstrukcí bytů. Dále rada projednala žádost  p. Sajdla o 
mimořádný pronájem bytu kategorie 1+1  a souhlasí s pronájmem na dobu určitou – pomoc v nouzi 
v důsledku požáru. 
Rada zprávu bere na vědomí a souhlasí s pronájmem bytu pro p. Sajdla.. 
 
Ad.3.: Žádost o přehodnocení OZV č.3/2007.  
Rada po projednání připravila návrh nové OZV. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4.: Komunitní plánování. 
Rada po projednání souhlasí s připojením obce k projektu Prohloubení Komunitního plánu sociálních 
služeb na Semilsku. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.5.: Žádost o dotaci z programu 99. 



Obec podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2009 na Rekonstrukci 
učebny MŠ. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.6.: TJ Sokol – žádost o dotaci. 
Rada projednala žádost TJ Sokol na navýšení rozpočtu o 3.000,- Kč na oplocení pozemku. 
Rada navýšení dotace v roce 2009 o 3 tis.Kč schvaluje. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 23. 7. 2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


