Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 10. 6. 2008

Přítomni: Dalibor Lampa, Jan Hubař, ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna Morávková, Ing. Jan
Hylmar,

Pořad programu:
1. Seznámení s návrhem Závěrečného účtu.
2. Kontrola FÚ Semily na dotaci Leader ČR.
3. Čestná prohlášení funkcionářů zastupitelstva.
4. Veřejně prospěšné práce.
5. Rozhodnutí KÚ Liberec ve věci odvolání Obce ve věci stavby na Muchově – změna
užívání stavby na výcvik psů.
6. Návrh smlouvy s firmou Katro.
7. Smlouvy o nájmu hrobových míst.
8. Různé:
- Krkonošský maraton
- Smlouva s p. Bělkou
- Souhlas vlastníka majetku s výměnnou NN přes parcely obce
- Plán práce na II.po.2008
- Program jednání ZO dne 26.6.2008.
Ad.1.: Seznámení s návrhem Závěrečného účtu.
Po projednání rada bere návrh na vědomí a předkládá OZ k projednání spolu s návrhem
usnesení.
Rada bere na vědomí.

Ad.2.: Kontrola FÚ Semily na dotaci Leader ČR.
FÚ v Semilech zahájil dne 3.6.2008 kontrolu odvodové povinnosti dle §1 a §16 zákona.
Předmětem je kontrola akce „Víceúčelové rekreační plochy, ev.čís. 2292220148“, za rok 2005.
Kontrola probíhá, veškeré požadované podklady byly ze strany Obce předloženy.
Rada bere na vědomí.
Ad.3.: Čestná prohlášení funkcionářů zastupitelstva.
Členové rady postupně předávají vyplněné formuláře Čestného prohlášení, oznámení o jiných
vykonávaných činnostech, o majetku nabytém a příjmech a darech dle zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů. Povinnost pro členy rady ze zákona bude v daném termínu splněna.
Rada bere na vědomí.
Ad.4.: Veřejně prospěšné práce.
Rada se seznámila s návrhem na uzavření dohody-vyjádření Úřadu práce v Semilech.
Smlouva byla uzavřena, takže je jedno pracovní místo po dobu 6 měsíců kryto příspěvkem ve
výši 7.875,- Kč měsíčně na rozsah práce 35 hod. týdně. Měsíční náklady obce činí 2.024 Kč.
Rada bere na vědomí.

Ad.5: Rozhodnutí KÚ Liberec ve věci odvolání Obce ve věci stavby na Muchově – změna
užívání stavby na výcvik psů.
Rozhodnutí MěÚ v Semilech, Obvodního stavebního úřadu o změně ve užívání stavby
z objektu kravína na objekt pro chov a výcvik psů se ruší a věc se vrací k novému projednání.
Rada bere na vědomí.

Ad.6: Návrh smlouvy s firmou Katro.
Rada projednala návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem KATRO SERVIS, spol. s r.o.
v Semilech k předmětu díla Rekonstrukce TKR pro vysokorychlostní internet Benešov u Semil.
Rada bere na vědomí a postupuje ZO k projednání.
Ad.7.: Smlouvy o nájmu hrobových míst.
Rada schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa uzavřenou dle zák.č.256/2001 mezi Obcí
Benešov u Semil, a to
č. 289
a p. Rudolfem Vodrážkou, Benešov 64,
č.54
a pí. Martou Menšíkovou, Benešov 68.
Rada schvaluje.
Ad.8.: Různé:
- Krkonošský maraton. Rada se seznámila s informací pořadatelů Krkonošského sky
maratonu , že uvedený závod proběhne dne 12.7. a bude probíhat přes obec. OÚ bude
občany informovat, technické zajištění je zodpovědností pořadatele.
Rada bere na vědomí.
-

-

Smlouva s p. Bělkou. Rada schvaluje uzavření smlouvy s p. Bělkou na rekonstrukci
osvětlení tříd ZŠ. Práce proběhnou v měsíci červenci letošního roku.
Rada schvaluje.

Souhlas vlastníka majetku s výměnnou NN přes parcely obce.
Obec jako vlastník pozemků parc.č. 2523/2, 2573/1 a 2141/3 vyslovuje souhlas s výměnou
NN vedeného přes uvedené parcely.
Rada schvaluje.
Plán práce na II.pol. 2008.
Rada po projednání postupuje ZO ke schválení Plán práce Rady a Zastupitelstva obce
Benešov u Semil na II.pololetí 2008.

Program jednání ZO dne 26.6.2008.
Rada projednala a postupuje ZO ke schválení návrh programu jednání ZO konaného dne
26.6.2008.

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 12. 6. 2008

Lampa Dalibor
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

