
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 6. 6. 2006 
 
Přítomni:    Lampa Dalibor, Morávková Anna, ing.Lukeš Jiří, Menšíková Michaela,  Lukeš 

Roman,   Omluveni: ---   
 
Pořad programu:  

1.  Výsledky kontroly hospodaření – Obec Benešov u Semil  -  Mikroregion Pojizeří. 
2. Plán práce II. pololetí 2006. 3. Počet členů zastupitelstva na další volební období. 
4. Volby do Parlamentu 2006 – výsledky 5. Nákup kopírky. 
6. Návrh znaku – výsledky. 7. Smlouva o pronájmu hrobového místa. 
8. Korespondence.  

Program  projednán a schválen všemi hlasy.   
Ad.1.: Výsledky kontroly hospodaření za rok 2005 – Obec Benešov u Semil. Zápis z přezkoumání hospodaření provedeného odborem kontroly Kú Lb kraje konstatuje, že 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Výsledky kontroly hospodaření za rok 2005 – DSO Mikroregion Pojizeří. 
Zápis rovněž konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Rada bere zprávu na vědomí.  
 
Ad.2.: Plán práce II. pololetí 2006. 
Rada bere na vědomí a doporučuje OZ ke schválení. 
 
Ad.3.: Počet členů zastupitelstva na další volební období. Rada doporučuje OZ schválit pro nadcházející volební období 15-ti členné obecní 
zastupitelstvo. 
Rada doporučuje OZ ke schválení. 
 
Ad.4: Volby do Parlamentu 2006 – výsledky.  Starosta informoval radu o průběhu a výsledcích voleb do Parlamentu, které proběhly ve volebním okrsku Benešov u Semil. Z počtu oprávněných voličů 616 bylo odevzdáno 370 
platných hlasů. Výsledky jsou uveřejněny v KT. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5: Nákup kopírky. Rada doporučuje realizovat nákup kopírky pro potřeby OÚ dle finančního výsledku hospodaření ke konci I.pol.2006. 
Rada bere na vědomí  
 
Ad.6: Návrh znaku a praporu – výsledky. Rada bere na vědomí výsledek ankety občanů k návrhu varianty znaku a praporu obce. V ní 
zvítězil návrh č.1, se kterým se rada rovněž ztotožňuje. 
Rada doporučuje OZ ke schválení. 
 



Ad.7: Smlouva o pronájmu hrobového místa. Rada schvaluje smlouvu o nájmu hrobového místa č. 94, uzavřenou s pí. Dagmar Fleischmannovou, bytem Jablonec n.Nisou. 
Rada schvaluje smlouvu o nájmu hrobového místa č. 63-64, uzavřenou s pí. Dagmar Fleischmannovou, bytem Jablonec n.Nisou. 
Rada schvaluje smlouvu o nájmu hrobového místa č. 171, uzavřenou s pí. Blankou Polívkovou, bytem Benešov u Semil č. 80. 
Rada schvaluje. 
 
Ad.8: Korespondence. Rada projednala a bere na vědomí následující dopisy : 

- k užívání terénních motocyklů v Benešově Podskalí, - k zakrytí dětského pískoviště v dětském koutku sportovního areálu v Hořením 
Benešově. 

Rada bere na vědomí. 
 V Benešově u Semil dne 9. 6. 2006  
 
 
 
          Lampa Dalibor                                                       Ing. Jiří Lukeš 
                starosta                                                              místostarosta 
 
 


