
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 10.7. 2007 
 
Přítomni:    Lampa Dalibor, ing.Lukeš Jiří st., Hubař Jan, , Omluven:   ing. Hylmar Jan, Mgr.Morávková Anna 
 Návrh programu jednání:  1. Kontrola v ZŠ 2. Kontrola MVČR 
3. Přehled dopravních nehod na Semilsku 4.Zásady pro přidělování bytů. 
5. Pomník padlých. Program  projednán a schválen všemi hlasy.  
 Ad.1. Kontrola ZŠ Dne 28.6.2007 proběhla v ZŠ Benešov u Semil kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle § 161 odst.6 písm.b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kterou  provedla skupina pracovníků Krajského úřadu Liberec. O provedené kontrole byl předložen Protokol č.j. OŠMST-50/07/K 
který ve věcném a číselném shrnutí nedostatků konstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky. 
Rada bere na vědomí. 
 Ad.2. Kontrola MVČR.  Dne 9.7.2007 proběhla na Obecním úřadě Benešov u Semil kontrola pracovníků MVČR – dozorový orgán ve věci fyzického zjištění evidence a stavu obecně závazných vyhlášek obce 
(OZV) a porovnání se seznamem OZV, zjištěných a posouzených odd.dozoru  MVČR. Závěrem zjištění a porovnání byla skutečnost, že OZV zjištěné v obci se nerozcházejí  
s evidencí oddělení dozoru a jím posouzených OZV. 
Rada bere na vědomí.  Ad.3. Přehled dopravních nehod na Semilsku Radě byl předložen Přehled  dopravních nehod na okrese Semily ke konci června 2007 v porovnání s rokem 2006. Tento materiál poskytuje detailní rozbor  příčin nehod, místo nehod, 
počty mrtvých, počty lehce a těžce zraněných a materiální škody. 
Rada bere na vědomí  Ad.4. Zásady pro přidělování bytů Radě byly předloženy novelizované „Zásady pro přidělování bytů“. Tento materiál předložila Bytová komise, která reagovala na podměty a připomínky občanů. Rada s tímto materiálem 
souhlasí a podstupuje je  ZO k projednání a  ke schválení. 
Rada s materiály souhlasí. 
 Ad.5. Pomník padlých. Starosta informoval Radu o postupu prací při opravě Pomníku obětem války a totality.  Ministerstvo obrany zaslalo Rozhodnutí a podmínky čerpání dotace. Na základě těchto 
podmínek a předložených nabídek včetně referencí rada souhlasí se zadáním rekonstrukce firmě Sareco Praha. 
Rada souhlasí   V Benešově u Semil dne  13.7. 2007, zapsal Ing. Jiří Lukeš       
  
 
 
Lampa Dalibor                                                                                 Ing. Jiří Lukeš 
     starosta                                                                                        místostarosta 


