
Zápis ze společné schůze Rady obce  Benešov u Semil  
a Finančního výboru obce ze dne 1.12. 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,  
Členové zastupitelstva: Mgr. Dana Müllerová, Zdeněk Menšík  
 
Pořad programu:   

1. Poptávkové řízení na přijetí  pracovnice OÚ ( stanoveni kvalifikačních předpokladů) 
2. Změna Zásad pro stanovení  pořadí v Bytovém pořadníku 
3. Zpráva z dílčí  kontroly  hospodaření Obce v roce 2009 
4. Zpráva z dílčí  kontroly  hospodaření  MR v roce 2009 
5. Vyřazení majetku SDH a Obce (inventury 2009) 
6. Žádost o výměnu bytu 
7. Žádost SK Semily o možnost tréninku  v zimním přípravném období ve sportovním areálu 
8. Žádost o pokácení lípy 
9. Smlouva o dotaci 
10. Žádost neziskové organizace 
11. Zpráva z Finanční konference SMO ČR 
12. Zpráva o jednání KV 
13. Program jednání ZO dne 17.12.2009 
14. Projednání směny pozemků 
15. Smlouva o poradenství 

     
 
Ad.1.: Poptávkové řízení na přijetí  pracovnice OÚ: Rada stanovila kvalifikační předpoklady k přijetí 
nového pracovníka 

- vzdělání, minimálně ÚSO, 
- praxe v oboru, je předností, 
- práce na PC (Excel, Word), 
- znalost účetnictví, 
- předpoklad složení Státní zkoušky odbor. způsobilosti, 
- vlastnictví řidičského oprávnění sk. B je předností. 

 
Uchazeči splňující uvedené předpoklady předloží se žádostí osvědčující dokumenty spolu se 
strukturovaným životopisem, termín - do 15.12.2009. 
Předpokládaný termín nástupu je 1.4.2010. 
Platové zařazení dle Zák. 564/2006 Sb., 469/2002 Sb. a 130/2009 Sb. 
Rada schvaluje. 
                                          
Ad.2.: Změna Zásad pro stanovení  pořadí v Bytovém pořadníku:  
Rada projednala návrh bytové  komise,  která navrhla v odstavci  IV. Kritéria a po čet bodů v bodě č.5  
žadatel má byt navýšit, v případě že nemá nájemní smlouvu, počet bodů ze 2 na 3 a v bodě č.10. 
odmítnutí bytu  doplnit tento bod o text: Body se neodečítají pouze v případě, že uchazeč odmítl byt 
menší, nebo stejně velký nižší kategorie, než je byt, který v současnosti užívá. Rada toto doplnění 
schvaluje a předkládá k projednání ZO. 
 
Rada předkládá k projednání ZO.  
 



Ad.3.: Zpráva z dílčí  kontroly  hospodaření Obce v roce 2009: Rada se seznámila se zápisem z dílčí  
kontroly hospodaření Obce Benešov u Semil, kterou provedl KÚ Liberec s výsledkem „Nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky“. 
Rada bere na vědomí       
 
Ad.4.: Zpráva z dílčí  kontroly  hospodaření  MR v roce 2009: Rada se seznámila se zápisem z dílčí  
kontroly hospodaření DSO Mikroregion Pojizeří, kterou provedl KÚ Liberec s výsledkem „Nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky“. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5.: Vyřazení majetku SDH a Obce (inventury 2009): Radě byly předloženy návrhy na vyřazení 
majetku: SDH a majetku Obce. 
Po projednání návrhy na vyřazení rada schvaluje.                              
 
Ad.6.: Žádost o výměnu bytu: O výměnu požádal pan Martin Špiroch (jedná se o výměnu bytu v č.p. 
189 za byt v č.p.188. 
Rada schvaluje 
 
Ad.7.: Žádost SK Semily o možnost tréninku  v zimním přípravném období ve sportovním areálu: 
Oddíl kopané požádal o možnost tréninků pro žáky za podmínek stanovených provozovatelem 
(Podmínky a rozpis hodin pro užívání Sportovního areálu). 
Rada schvaluje 
 
Ad.8.: Žádost o pokácení lípy 
Rada projednala Žádost p. Josefa Hladíka o pokácení lípy stojící před domem č.p.224. Rada pověřuje 
starostu odpovědí o způsobu odlehčení a zmlazení koruny stromu. 
Rada žádost zamítá. 
 
Ad.9.: Smlouva o dotaci 
Starosta seznámil radu s dopisem KÚ Lb. kraje o schválení účelové dotace z Grantového fondu Lb kraje 
na zpracování územního plánu ve výši 100 tis. Kč., s termínem do 30.9.2010. 
Rada schvaluje podpis smlouvy. 
 
Ad.10.: Žádost neziskové organizace. 
Rada projednala žádost neziskové organizace SONS Semily o finanční podporu. 
Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 tis. Kč. 
 
Ad.11.: Zpráva z Finanční konference SMO ČR 
Starosta informoval radu o poznatcích z účasti na Celostátní finanční konferenci „Pokles ekonomiky a dopad na 
hospodaření obcí“.  
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.12.: Zpráva o jednání KV 
Starosta  seznámil radu s dokumenty a jejich oficiálním výkladem k činnosti Kontrolního výboru.  
Rada bere na vědomí 
 
Ad.13.: Program jednání ZO dne 17.12.2009 
 
1. Zahájení 
2. Volba  řídících orgánů a způsob hlasování 
3. Návrh programu:         



1. Zpráva o kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil 
2. Zpráva o hospodaření DSO MR Pojizeří  
3. Uzavření smlouvy s auditorem  
4. Zásady pro přidělení bodů do bytového pořadníku  
5. Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2010  
6. Rozpočtové provizorium na rok 2010  
7. Plán práce na I.pololetí 2010  
8. Rozpočtové změny č.5  
9. Odměny na rok 2010  
10. Počet pracovních míst na rok 2010  
11. Vyhlášení záměru směny pozemku  
12. Dotazy přítomných  k jednotlivým zastupitelům 

4. Usnesení 
5. Závěr 
 
Rada schvaluje návrh programu. 
 
Ad.14.: Projednání směny pozemků: rada se seznámila s Geometrickým plánem na kterém jsou 
vytyčeny p.p.č 2493/5 o výměře 116 m2  v majetku Obce  a p.p.č. 2501 o výměře 187 m2  v majetku paní 
Hlavaté. Rada souhlasí se záměrem  směny a předkládá ZO k projednání. 
Rada  předkládá zastupitelstvu k projednání 
 
Ad.15.: Smlouva o poradenství: rada se seznámila s návrhem Smlouvy o poradenství k DPH mezi 
Obcí Benešov u Semil a daňovým poradcem ing. Karlem Ondráškem. Poradce byl doporučen na základě  
referencí Města Semily. V současné době je velmi malý počet poradců se zkušenostmi s DPH u 
samosprávy. 
Rada schvaluje Smlouvu o poradenství 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 8.12.2009 
 
      
 
        
                      Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                          starosta                                                             místostarosta 
 


