
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 5. 2. 2008 
 
Přítomni: Jan Hubař,  Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, Ing. Jan      

Hylmar,                               
 
Pořad programu:   1. Inventury 2007. 

2.Rozpočet 2008 – podle kapitol. 
         3. Rozpočtový výhled 2008. 

                                4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2007. 
   5. Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2008. 
   6. Žádost o dotaci – Požární fond. 
   7. Kácení. 
   8. Program jednání ZO dne 21.2.2008. 

 
Ad.1.: Inventury 2007. Rada konstatovala, že inventury k 31.12.2007 proběhly ve stanovených termínech a v pořádku. 
Hlavní inventarizační komise konstatovala, že nebyly zjištěny rozdíly mezi účetními a 
skutečnými stavy a inventura byla řádně provedena a dokladována. 
Rada bere na vědomí.  
                                              
Ad.2.: Rozpočet 2008 – podle kapitol. 
Rada projednala návrh rozpočtu 2008 a ukládá starostovi jeho detailní obsah po schválení ZO 
uveřejnit na webových stránkách obce. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Rozpočtový výhled 2008. 
Rada projednala návrh rozpočtového výhled obce na roky 2008 – 2011 a doporučuje je ZO 
schválit. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.4: Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2007. 
Rada projednala Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ roku 2007, a to převést 
jej ve vytvořené výši 1 187,80 Kč do Rezervního fondu. 
Rada bere na vědomí a doporučuje OZ ke schválení. 
 
Ad.5: Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2008. 
Rada se seznámila s konceptem plánu Kulturních a sportovních akcí na rok 2008 a postoupí jej 
Kulturní komisi k projednání a dopracování. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6: Žádost o dotaci – Požární fond. 
Rada se seznámila s Výzvou k předkládání žádosti obcí o účelový příspěvek z Fondu požární 
ochrany Lb kraje na rok 2008. 
V termínu do 15.2. obec projedná žádost o dotaci ve výši 90 tis.Kč, se spoluúčastí z rozpočtu 
obce na konkrétní požadavky Benešovských hasičů. 
Rada bere na vědomí. 
Současně rada neschvaluje žádost SDH Benešov o příspěvek na ohňostroj při kulturní akci 
Pálení čarodejnic. 
 
 



Ad.7: Žádost o povolení kácení dřevin. Rada projednala žádost o povolení kácení dřevin podanou p. Stanislavem Menšíkem, konkrétně 
2 líp. 
Rada postoupí tuto žádost k projednání Komisi pro životní prostředí. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.8: Program jednání ZO dne 21.2.2008. 
Rada projednala a předkládá ZO na 21.2.2008 návrh programu jednání : 

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

- zprávy předsedů výborů a komisí. 
- rozpočtový výhled na roky 2008 – 2011. 
- rozpočet na rok 2008. 
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ. 
- inventury 2007. 
- různé. 

4. Usnesení. 
5. Závěr. 

 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 7. 2. 2008  
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


