
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 16. 10. 2007 
 
Přítomni:   Jan Hubař,  Ing. Jan Hylmar, Dalibor Lampa,  ing. Jiří Lukeš ,                                  
                  Mgr Anna  Morávková,  
 
 Pořad programu: 1. Inventury 2007 
                               2. Smlouva o pronájmu 
                               3. Smlouva o poskytování finančního příspěvku 
                               4. Bytový pořadník 
                               5. Žádost o dotaci na TKR 
                               6. Program jednání ZO dne 1.11.2007     

 Ad.1.:  Inventury 2007:   Rada navrhuje zastupitelstvu složení Hlavní (HIK) a Dílčích  
inventarizačních komisí (DIK):  
HIK: Ing. Jitka Bachtíková ( předseda), členové Jan Hubař a Ing. Jiří Lukeš st.. 
DIK pro majetek obce ve správě OÚ:    předseda (člen kontrolního výboru), členové Jaroslava        
                                                                Hloušková a Dalibor Lampa. 
DIK pro majetek obce ve správě SDH:  předseda (člen kontrolního výboru), členové Jaroslav  
                                                               Bachtík a Petr Vlach. 
Termíny: převzetí podkladů k inventuře od 19.11.2007,         
                návrhy na vyřazení předat Radě do 27.11.2007, 
                předání inventarizačních zápisů předsedovi HIK do 11.1.2008 
                výsledek inventur k datumu účetní uzávěrky – datum bude stanoven KÚ. 
Rada předkládá ZO ke schválení                                                Ad.2.:  Smlouva o pronájmu: rada projednala a schvaluje Smlouvu o pronájmu s Ústavem 
sociální péče (Tereza) o pronájmu tělocvičny ZŠ. Smlouva je na jeden rok a nájem za pronájem 
tělocvičny  (1,5 hodiny týdně) je čtyři tisíce korun ročně. 
Rada schvaluje všemi hlasy  
Ad.3.:  Smlouva o poskytování finančního příspěvku. Rada se seznámila s tím, že z důvodu včasného sepsání smlouvy o finančním příspěvku na  
neinvestiční náklady spojené s provozem  Domova pro seniory mezi městem Semily a obcí 
Benešov u Semil je třeba, aby starosta měl pravomoc podepsat tuto smlouvu dřív, než ji bude 
možné projednat v radě. Pozdějším sepsáním Smlouvy by mohlo dojít ke ztrátě volného místa 
v Domově. Podmínkou  přijetí občana je po podpisu smlouvy uhrazení aktuální částky za 
umístění. Částka je vždy stanovena na příslušný rok.  
Po konzultaci  se Sociálním odborem MÚ Semily předložil starosta tyto návrhy na usnesení: 
 

1.) Rada schvaluje znění Smlouvy o poskytování  finančního příspěvku na  neinvestiční  
náklady spojené s provozem Domova pro seniory v Semilech. 

2.) Rada pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytování  finančního příspěvku na  
neinvestiční  náklady spojené s provozem Domova pro seniory v Semilech za občany 
obce Benešov u Semil, kteří budou přijati k trvalému pobytu do Domova pro seniory. 

3.) O podepsání Smlouvy  informovat  Radu. 
Rada schvaluje všemi hlasy  
 
 



Ad.4:  Bytový pořadník: Bytová komise předložila návrh pořadníku pro jednání 
zastupitelstva. Rada doplnila tento pořadník o žádosti došlé v termínu mezi konáním komise a 
rady. Rada neshledala u žádného uchazeče potřebu přidělit body za sociální situaci  či 
potřebnost pro obec.  
Rada doporučuje ZO ke schválení.  Ad..5.: Žádost o dotaci na TKR: rada se seznámila s obsahem Investičního záměru,  který 
bude součástí žádosti o dotaci z MFČR na rekonstrukci TKR. Rada odporučuje ZO projednat 
celou problematiku s ohledem ne termín předložení žádosti. 
 
Ad.6.:Program jednání ZO dne 1.11.2007  
Rada navrhuje tento program:  

1. Zprávy předsedů a výborů 
2. Vnitřní účetní předpis (Směrnice) 
3. Dopravní obslužnost 
4. Bytový pořadník 
5. Inventury 
6. Žádost o dotaci 
7. Informace o vstupu do VHS  
8. Výstavba ve Škodějově ( větrná elektrárna) 

 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 5.10.2007 
 
 
 
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


