
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 3. 4. 2007 
 
Přítomni:    Lampa Dalibor, ing.Lukeš Jiří st., ing. Hylmar Jan, Hubař Jan, Mgr.Morávková Anna, 
 Pořad programu:  1. Závěrečné vyhodnocení plynofikace. 2. Zpráva o výsledku kontroly FÚ Semily, 2.etapa hřiště. 
3. Zahájení kontroly KÚ Liberec (pí. Voborská). 4. Doplnění bytového pořadníku č.23 (oprava), přidělení bytu. 
5. Hospodářská činnost. 6. Stížnost. 
7. Nabídka. 8. Nákup vybavení do ZŠ a MŠ Benešov. Program  projednán a schválen všemi hlasy.   
Ad.1. Závěrečné vyhodnocení plynofikace. Starosta k informoval radu, že k 31.3.2007 předal na SFŽP podklady k vyhodnocení . Rada 
bere na vědomí, že veškeré podklady k závěrečnému hodnocení byly odeslány v řádném termínu. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.2. Zpráva o výsledku kontroly FÚ Semily, reko sportovního areálu.  Akce evid. č. 298110 1200. Správce daně ověřil, že dotace v r. 2005 byla použita na účel daný 
Rozhodnutím a že nebyly porušeny podmínky čerpání těchto prostředků. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 
Rada bere na vědomí. 
 Ad.3. Zahájení kontroly KÚ Liberec (pí. Voborská).  Předmětem kontroly je závěrečné hodnocení hospodaření r. 2006. Kontrola proběhne ve dnech 
24.4.-26.4.2007. 
Rada bere na vědomí.  Ad.4. Doplnění bytového pořadníku č.23 (oprava), přidělení bytu . Administrativní chybou vypadla z pořadníku pí. Kobrová Marie. 
Rada schvaluje opravu pořadníku č. 23. 
Pí. Mičulkové Lence byl dle pořadníku přidělen byt v čp. 191. Úhrada rozdílu předplaceného nájemného bude provedena převodem výplaty stavebního spoření jmenované od 
Českomoravské stavební spořitelny na účet obce. 
Rada bere na vědomí. 
 Ad.5. Hospodářská činnost. Na doporučení vedoucího Kontrolního oddělení KÚ Lbc kraje  starosta předložil návrh hospodářskou činnost v hospodaření obce zrušit. Důvodem je nepatrný podíl příjmové části. 
Rada schvaluje. 
 Ad.6. Stížnost. Rada se seznámila se stížností pí. Pavlíny Dohnalové na p. Jiřího Kobra, který porušuje 
domovní řád parkováním motocyklu ve společných prostorách domu čp. 188. Starosta vyzve jmenovaného k odstranění motocyklu ze společných prostor. 
Rada bere na vědomí.  
 



Ad.7. Nabídka. Starosta radě předložil nabídku fy. MK-mont illuminations na dodávku a instalaci světelných 
výstrčí pro světelnou reklamu a vánoční osvětlení. 
Rada bere na vědomí.  
 Ad.8. Nákup vybavení do ZŠ a MŠ Benešov . Ředitelka ZŠ a MŠ v Benešově u S. předložila návrhy variant vybavení školních učeben novým nábytkem. Současně i vybavení MŠ lehátky. Rada tyto varianty projednala a doporučila další 
postup při výběru dodavatelů. 
Rada bere na vědomí.    
V Benešově u Semil dne  7. 4. 2007, zapsal Ing. Jiří Lukeš       
 
 
 
 
  
Lampa Dalibor                                                             Ing. Jiří Lukeš 
     starosta                                                                      místostarosta 
 
 


