
       Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 9. 3. 2010 
                                     
 
Přítomni za Radu obce: Dalibor Lampa, Jan Hubař, Ing. Jiří Lukeš st., Ing. Jan Hylmar,             
                                      Mgr. Anna  Morávková, 
Pořad programu:  

1. Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
2. Zpráva o bezpečnostní situaci v Benešově u Semil za rok 2009 
3. Smlouva o provedení veřejnosprávní kontroly v ZŠ Benešov u Semil 
4. Zápis z KV 
5. Reakce na článek v BN 
6. Kabelovka 

  
Ad.1.: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
Rada se seznámila s dopisem Místopředsedy ČSÚ ke sčítání lidu, domů a bytů 2011. 
Kontaktní osobou bude účetní OÚ. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.: Zpráva o bezpečnostní situaci v Benešově u Semil za rok 2009. 
Rada projednala Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru obce Benešov u Semil za rok 2009 
zpracovanou Policií ČR a postupuje ji zastupitelstvu k projednání. 
Rada bere na vědomí a postupuje OZ. 
 
Ad.3.: Smlouva o provedení veřejnosprávní kontroly v ZŠ Benešov u Semil. 
Rada se seznámila se Smlouvou uzavřenou ze strany obce se Sdružením obcí Lb kraje 
k provedení veřejnosprávní kontroly dle §16 zák. v souladu se zákonem 320/2001 Sb. a 
poskytnutí poradenství k finančnímu hospodaření obce a vnitřnímu kontrolnímu systému 
obce. Cena činí 4.250,- Kč. 
Rada bere na vědomí. 
  
Ad.4: Zápis z KV. 
Rada se seznámila se Zápisem Kontrolního výboru. Na tento zápis starosta KV odpověděl 
s vysvětlením. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5: Reakce na článek v BN. 
Rada se seznámila s článkem „Návrh na změnu počtu zastupitelů“, uveřejněným 
v Benešovských novinách, Do příštího vydání BN připraví starosta a předseda KV vysvětlení. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6: Kabelová televize. 
Protože firma KATRO SERVIS doposud nepředložila požadovaný návrh varianty č.4, 
starosta připraví jednání s touto firmou k dalšímu postupu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš dne 11.3.2010   
 
 
             Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 


