
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 27. 11. 2007 
 
Přítomni: Jan Hubař,  Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, Ing. Jan 

Hylmar,                               
Zastupitelé:   ing. Jana Bachtíková-předsedkyně FV, Petr Klimeš, 
 Pořad programu:   1. Rozpočtové změny - ing. Bachtíková, 
                               2. Podklady k vyřazení majetku - ing. Bachtíková, 

         3. Žádosti o dotace na rok 2008 včetně vyhodnocení za 2007, 
                                4. Odpady, 
                                5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce, 
                                6. Plán práce na I.pololetí 2008, 
                                7. Odměny zastupitelům na rok 2008, 
   8. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2008, 
   9. Počet zaměstnanců na rok 2008, 
   10. Program jednání ZO dne 13.12.2007. 

 
Ad.1.: Rozpočtové změny. 
Předsedkyně FV přednesla návrh FV na rozpočtové změny roku 2007. Navržené změny se 
týkají m.j. struktury a objemu mezd v nákladech Péče o veřejnou zeleň, příspěvek TJ Sokol na 
pokácení stromů. 
Rada bere na vědomí. 
                                              
Ad.2.:  Podklady k vyřazení majetku. 
FV projednal návrhy na vyřazení majetku a předá je HIK. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.:  Žádosti o dotace na rok 2008 včetně vyhodnocení za 2007. 
Rada projednala žádosti spolků o příspěvek na činnost z rozpočtu obce na rok 2008 a plnění 
kritérií na jejich čerpání v roce 2007. 
Požadavky se stanou jedním z podkladů při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2008. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4:  Odpady. 
Starosta informoval radu o jednání se Severočeskými komunálními službami o možnosti 
kombinovaného týdenního a 14-ti denního odvozu komunálního odpadu a o cenových 
podmínkách. Při dodržení zákonné hranice nákladů, které občané mohou platit lze při platném 
ceníku zajistit pouze omezený objem odvozu. Obec přitom dále ze svého rozpočtu hradí 
využité Sběrného dvora v Semilech, sběr nebezpečného odpadu a sběr tříděného odpadu. 
V případě požadavku občanů na týdenní odvoz či přidělení větších nádob lze požadovanou 
službu zajistit při finanční spoluúčasti občanů na takto vzniklém nákladu. 
Do 10.12. budou občané o této skutečnosti informováni písemně s tím, že do 17.12. mají 
možnost podat na obec žádost o změně navrženého základního způsobu (včetně závazku 
placení navýšené ceny). 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad..5.: Dílčí přezkoumání hospodaření obce. 
Rada projednala zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce a Mikroregionu Pojizeří, 
provedeného odborem kontroly Kú Lk dne 7.11.2007. 
Závěrem zprávy bylo konstatováno, že období roku 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 



Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6.: Plán práce na I.pololetí 2008. 
Rada projednala Plán práce Rady a Zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2008. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.7.:  Odměny zastupitelům na rok 2008. 
Rada projednala návrh měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstva obce 
na rok 2008. 
Rada bere na vědomí, že navržené odměny a příplatky na rok 2008 jsou ve výši 50% celkové 
výše stanovené Nařízením vlády 614/2006 Sb. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.8.:  Rozpočtové provizorium na leden a únor 2008. 
Po projednání rada předkládá Zastupitelstvu následující návrh: 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové provizorium na leden a únor 2008 ve výši skutečných 
výdajů za příslušné měsíce v roce 2007. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.9.: Počet zaměstnanců na rok 2008. 
Po projednání rada předkládá Zastupitelstvu následující návrh: 
Zastupitelstvo schvaluje návrh počtu zaměstnanců v roce 2008: 
- na plný úvazek 3 pracovníci, 
- na částečný úvazek 2 pracovníci. 
Rada bere na vědomí. 
  
Ad.10.:  Program jednání ZO dne 13.12.2007. 

1. Zahájení. 
2. Volba orgánů. 
3. Návrh programu jednání 

- Zásady sestavování rozpočtu 2008. 
- Rozpočtové provizorium na leden a únor 2008. 
- Odměny zastupitelům na rok 2008. 
- Počet zaměstnanců na rok 2008. 
- Plán práce na I. pololetí 2008. 
- Inventury 2007. 
- Rozpočtové změny. 
- Vyhláška o poplatcích za odpady na rok 2008. 
- Zpráva o dílčí prověrce. 
- Dlužníci. 
- Zpráva o ukončení hospodářské činnosti – výsledek. 

4. Usnesení. 
Rada bere na vědomí. 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 29.11. 2007 
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 


