Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 4. 3. 2008

Přítomni: Jan Hubař, Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna Morávková, Ing. Jan
Hylmar,
Hosté: Mgr. Dana Müllerová – předsedkyně Bytové komise
Pořad programu:

1.Výsledek kontroly hospodaření Obce Benešov u Semil..
2.Výsledek kontroly hospodaření MR Pojizeří.
3. Informace o tělocvičně ZŠ – zahájení prací.
4. Žádost o přijetí do pracovního poměru.
5. Byty:
- žádost o přidělení bytu,
- žádost o pronajmutí bytu,
- žádost o soudní příkaz k vyklizení bytu (pí. Litenová).

Ad.1.: Výsledek kontroly hospodaření Obce Benešov u Semil.
Přezkoumání za období kalendářního roku 2007 provedl Kú Lk dne 20.2.2008. Závěrem zpráva
konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Rovněž konstatuje, že nebyla zjištěna rizika,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Rada bere na vědomí, předloží OZ.
Ad.2.: Výsledek kontroly hospodaření MR Pojizeří.
Přezkoumání za období kalendářního roku 2007 provedl Kú Lk dne 19.2.2008. Závěrem zpráva
konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Rovněž konstatuje, že nebyla zjištěna rizika,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Rada bere na vědomí, předloží OZ.
Ad.3.: Informace o tělocvičně ZŠ – zahájení prací.
Na základě výzvy byly předloženy 3 nabídky na řešení podlahy tělocvičny ZŠ Benešov u
Semil, a to od Sportovní stavby Linhart, MOUCAL podlahoviny, a Podlahářství K+M interiéry
s.p.
Vítěznou se stala nabídka Podlahářství K+M interiéry.
Práce budou zahájeny v následujícím týdnu v rámci školních prázdnin ZŠ.
Rada bere na vědomí.
Ad.4: Žádost o přijetí do pracovního poměru.
Rada se seznámila s Žádostí o přijetí do pracovního poměru pí. Ryplové, konkrétně na místo
účetní. Protože pí. Hudská má uzavřenou pracovní smlouvu do 31.12.2008, není pro obec
předložená žádost aktuální.
Rada bere na vědomí.

Ad.5: Byty
- žádost o přidělení bytu,
Rada vzala na vědomí žádost pí. Moniky Dyntrové a společně s bytovou komisí ji zařazuje
do nového pořadníku k projednání a schválení OZ.

Rada vzala na vědomí žádost pí. Pavlíny Řehákové a společně s bytovou komisí ji zařazuje
do nového pořadníku k projednání a schválení OZ.
- žádost o pronajmutí bytu,

Rada projednala žádost pí. Daniely Zázvorkové o povolení pronajmutí bytu č.3 na adr.
Benešov u Semil čp. 201
Rada souhlasí s možností podnájmu k obecním bytům s podmínkou, že osoba podnájemce
bude radou obce schválena. Rada potvrzuje zájem obce řešit bytovou situaci především
občanů obce.
- žádost o soudní příkaz k vyklizení bytu (pí. Litenová).
Obec podá žalobu vedoucí k soudnímu příkazu k vyklizení bytu.
Rada bere na vědomí.
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 6. 3. 2008

Lampa Dalibor
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

