
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 22. 1. 2008  
Přítomni: Jan Hubař,  Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, Ing. Jan      Hylmar,                               
FV:  ing. Jana Bachtíková, Petr Klimeš, ing. Jiří Lukeš ml., Jaroslav Bachtík  Pořad programu:   1. Zápis z kontroly KHS Liberec ve stravovacím zařízení ZŠ. 2. Zápis z kontroly KHS Liberec v ZŠ a MŠ. 

         3. Žádost o povolení kácení.                                 4. Rozpočet 2008 – výdajová část. 
 Ad.1.: Zápis z kontroly KHS Liberec ve stravovacím zařízení ZŠ. Rada se seznámila s Protokolem o kontrolním zjištění ve školní jídelně ZŠ a MŠ Benešov u Semil, konaného dne 10.1.2008. Kontrola konstatuje, že v provozu kuchyně dochází ke křížení 

čistého a špinavého provozu. Písemná zpráva ze strany ZŠ bude zaslána do 10.2. K řešení musí být zpracován projekt. 
Rada bere na vědomí.                                                
Ad.2.: Zápis z kontroly KHS Liberec v ZŠ a MŠ. Rada se seznámila s Protokolem o kontrolním zjištění v ZŠ a MŠ Benešov u Semil, konaného 
dne 10.1.2008. Kontrola konstatuje, že pro děti není k dispozici sprcha a dále že jako úklidová komora se používá jedna kabinka WC. Písemná zpráva ze strany ZŠ bude zaslána do 10.2. 
K řešení musí být zpracován projekt. Rada bere na vědomí.  Ad.3.: Žádost o povolení kácení. Rada projednala žádost o povolení kácení dřevin, lípy na parcel.č. 1143, z důvodu ohrožení statiky budovy. Žádost rada postupuje Komisi životního prostředí. 
Rada bere na vědomí. Současně rada projednala návrh pokácení náletových dřevin od budovy Terezy k čp. 170. 
Dřeviny rostou na parcele v majetku obce. Rada návrh pokácení dřevin schvaluje.  Ad.4: Rozpočet 2008 – výdajová část. Rada společně s FV detailně projednala jednotlivé položky návrhu výdajové části rozpočtu na r. 2008. Návrh rozpočtu vychází celkově jako přebytkový o 360 tis.Kč. Přebytkem je zajištěna 
splátka půjčky obce na plynofikaci v roce 2008. Rada bere na vědomí a doporučuje jej OZ ke schválení.  Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 24. 1. 2008  
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


