
Zápis ze společné schůze Rady obce  Benešov u Semil  
a Finančního výboru obce ze dne 3. 11. 2009 

 
Přítomni:  
Za radu: Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš st., Hubař Jan, ing. Hylmar Jan, Mgr. Anna  Morávková, 
Za FV:  ing. Bachtíková Jitka, ing. Lukeš Jiří. ml., Klimeš Petr, Bachtík Jaroslav,  
 
Pořad programu:   
1. Inventury 2009 – návrhy na jmenování HIK a DIK 
2. Rozpočtové změny 
3. Poplatek za užívání hrobů 
4. Informace o plnění pojistné události 
5. Veřejnosprávní kontrola ZŠ 
6. Jednací řád 
7. Návrh OZV o odpadech 
8. Smlouva na dodávku zařízení pro ZŠ 
9. Pracovní místo – veřejná výzva 
10. VPP – žádost o pracovní místo 
11. Žádost o zařazení do pořadníku 
12. Program jednání ZO dne 19.11.2009 

 
Ad.1.: Inventury 2009 – návrhy na jmenování HIK a DIK. 
Rada po projednání navrhuje zastupitelstvu  následující  složení inventarizačních komisí: 
HIK:  ing. Bachtíková Jitka , předsedkyně, 
 ing. Lukeš Jiří ml., Hubař Jan, členové. 
 
DIK majetku obce: Klimeš Petr, předseda, 
   Lampa Dalibor, Hloušková Jar., členové, 
 
DIK majetku SDH: ing. Lukeš Jiří st., předseda, 
   Bachtík Jaroslav, Menšík Zdeněk, Vlach Petr, členové. 
Rada navrhuje ke schválení. 
                                              
Ad.2.: Rozpočtové změny č.4. 
Rada společně s FV projednaly návrhy rozpočtových změn č. 4: 
Předmětem jsou příjmy neinvestičních dotací 

1. Oprava střechy a podlah radnice ve výši 200.000,- Kč,  
2. Příspěvek na udržení akceschopnosti  výjezdového družstva SDH ve výši 18.400,- Kč, 
3. Doplatek na Volby do Evropského parlamentu 2009 ve výši 2.788,- Kč, 
4. Dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou správu, ve výši  1.342,- Kč 
5. Dotace od ÚP ve výši 21.600,- Kč, 
6. Pojistné plnění na pojistnou událost – škody z vichřice, ve výši 108.817,- Kč. 

Rada navrhuje ke schválení. 
 
Ad.3.:  Poplatek za užívání hrobů. 
Rada po projednání schvaluje nájemné za užívání hrobů: 
5,- Kč nájemné, 
25,- Kč služby, 
na 1 m2 hrobu/1 rok. 
Sazba se týká nově uzavíraných smluv. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.4.: Informace o plnění pojistné události. 



Rada projednala Oznámení pojišťovny Kooperativa o poskytnutí pojistného plnění z pojistných událostí č. 
4093058723 ve výši 87.988,- Kč a č. 4093070372 ve výši 20.829,- Kč. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5.: Veřejnosprávní kontrola ZŠ. 
Rada projednala zápis z Veřejnosprávní kontroly provedené na ZŠ k 31.12.2008 a konstatuje, že v účetnictví ZŠ 
nebyly shledány nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření.. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6.: Jednací řád. 
Rada projednala návrh Jednacího řádu zastupitelstva obce Benešov u Semil tak, jak byl zpracován dle 
konsultace s MV ČR. 
Rada navrhuje zastupitelstvu ke schválení. 
 
Ad.7.: Návrh OZV o odpadech.  
Rada po projednání předkládá zastupitelstvu návrh OZV č.3/2009 o poplatku za komunální odpoad. 
Rada navrhuje zastupitelstvu ke schválení. 
 
Ad.8.: Smlouva na dodávku zařízení pro MŠ. 
Upravený návrh smlouvy o dílo pro akci Zařízení zahrady MŠ byl ze strany  zhotovitele akceptován.  
Rada návrh této smlouvy a dohody o uskladnění schvaluje. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.9.: Pracovní místo – veřejná výzva. 
Z důvodu odchodu pí. Hudské z účtárny obecního úřadu vydává obec Veřejnou výzvu na obsazení tohoto místa, 
s termínem nástupu k 1.4.2010. Předpokladem bude splnění kvalifikačních předpokladů. Výběr uchazeče/čky se 
předpokládá do konce roku 2009. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.10.: VPP – žádost o pracovní místo. 
Obec požádá ÚP o 1 pracovní místo VPP – muže, s termínem od 1.1.2010. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.11.: Žádost o zařazení do pořadníku. 
Rada vzala na vědomí nové žádosti o byt. Žádosti budou předány Bytové komisi k bodovému ohodnocení. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.12.: Program jednání ZO dne 19.11.2009. 
1. Zahájení 
2. Volba  řídících orgánů a způsob hlasování 
3. Návrh programu:           Zprávy předsedů výborů a komisí 

         Rozpočtové změny  (Ing. Jitka Bachtíková) 
Inventury 2009 – návrhy na jmenování HIK a DIK 
Poplatek za užívání hrobů 
Veřejnosprávní kontrola ZŠ 
Návrh nového Jednacího řádu 
Návrh OZV o odpadech 
Vyhlášení záměru prodeje pozemků 
Různé, diskuse 

 
4. Usnesení 
5. Závěr 
Rada schvaluje návrh programu. 
 



Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 5.11.2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


