
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 13. 5. 2008 
 
Přítomni: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, Ing. Jan 

Hylmar,  
 
 Pořad programu:    

1. Žádost o provedení změny ÚPSÚ Benešov u Semil 
2. Fond požární ochrany 2008 
3. Dotace z rozpočtu LK 2008 
4. Fond investic LK 2008 
5. MF ČR – hodnocení akce Reko sportovního areálu 
6. Oznámení o hudební produkci 
7. Nabídka firmy Katro – náhrada za PRO 7 

 
Ad.1.: Žádost o provedení změny ÚPSÚ Benešov u Semil. Rada projednala žádost o provedení změny územního plánu, konkrétně o zařazení parcely č. 
125 k.ú. Benešov u Semil na rozšíření plochy pro bydlení – výstavbu rodinného domu, 
podanou pí. Marií Pekařovou. 
Rada bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.                                               
Ad.2.: Fond požární ochrany 2008. Rada vzala na vědomí přípis Kú Lk o schválení žádostí o účelový finanční příspěvek z Fondu 
požární ochrany Lk na neinvestiční a investiční výdaje, na akce „Nákup ochranných a 
technických prostředků“ a „Nákup elektrocentrály“, oboje vždy ve výši 45 tis.Kč. 
Smlouvy ze strany obce jsou podepsány. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.3.: Dotace z rozpočtu LK 2008. Rada projednala Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Lk roku 2008. Jedná se o investiční 
dotaci ve výši 198 tis.Kč na projekt „Plynofikace kuchyně ZŠ“. Podíl vlastních prostředků obce 
na realizaci projektu činí  22 tis.Kč, celkové rozpočtované náklady 220 tis. Kč. 
Rada bere na vědomí.  
Ad.4: Fond investic LK 2008 . Rada projednala dopis Kú Lk, schvalující účelovou investiční dotaci z Fondu investic 
Libereckého kraje, Program obnovy venkova na projekt „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně a 
osvětlení v učebnách“ ve výši 261 tis. Kč. 
Rada bere na vědomí.  Ad.5: MF ČR – hodnocení akce Reko sportovního areálu. Rada vzala na vědomí dopis MF ČR k závěrečnému vyhodnocení akce „Reko sportovního 
areálu“. Po provedené kontrole účasti státního rozpočtu na financování akce MF sděluje, že 
nebylo zjištěno porušení závazných podmínek opravňujících  použití poskytnutých dotačních 
prostředků a závěrečné vyhodnocení ukončuje. 
Rada bere na vědomí.  



Ad.6.: Oznámení o hudební produkci. Rada projednala oznámení o hudební produkci pořádané SDH Benešov ve dnech 31.5. a 21.6. a 
pořádané TJ. Benešov dne 20.6.2008.. 
Rada bere na vědomí.  Ad.7.: Nabídka firmy Katro – náhrada za PRO 7. Rada projednala nabídku firmy Katro, řešící náhradu za tv program PRO 7. 
Z konkrétní nabídky 3 tv programů , a to FILM+, CS Film a Nova Cinema, jejichž využití 
vyžaduje shodný investiční náklad 15 Kč a s přihlédnutím k výsledkům předchozí ankety 
v obci rada souhlasí se zkušebním nainstalováním a vysíláním programu FILM +, a to na 
zkušební dobu 2 měsíců. 
Rada schvaluje.  
 
 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 15. 5. 2008  
    
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


