
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 21. 10. 2008 
Společné jednání s Finančním výborem 

 
Přítomni za Radu obce: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková, 

Ing. Jan Hylmar, 
Za FV: ing. Jitka Bachtíková, ing. Jiří Lukeš ml., Bachtík Jaroslav 
 
Pořad programu:    

1.  Informace o státní kontrole v ZŠ.  
2. SBD Semily – nabídka na bezúplatný převod majetku. 
3.  VHS Turnov - Stanovy a smlouva. 
4.  Czechpoint 
5. Inventury 2008. 
6. Rozpočtové změny. 
7. Zábrana na lávce. 
8. Stížnost a podnět ing. Drofa. 
9. Stížnost Valáškovi – předáno z KÚ. 

 
Ad.1.: Informace o státní kontrole v ZŠ. 
Rada se seznámila s Informací zřizovatele o výsledku státní kontroly, vykonané Českou školní 
inspekcí Libereckým inspektorátem dne 1.10.2008 v ZŠ a MŠ. Vzhledem k tomu, že bylo 
zjištěno porušení ustanovení školského zákona ČŠI žádá ředitele školy ve lhůtě do 24.10.2008 
o podání písemné zprávy o přijatých opatřeních a termínu odstranění zjištěných nedostatků. 
Konkrétně se jednalo o nefunkčnost školní rady. Ostatních 5 kontrolovaných oblastí bylo bez 
závad. 
Rada bere na vědomí, že v požadovaném termínu byl požadovaný úkol splněn. 
                                              
Ad.2.: SBD Semily – nabídka na bezúplatný převod majetku. 
Rada se seznámila s písemným návrhem SBD Semily na bezúplatný převod stavby (podkladní 
kufr s vrchním betonovým povrchem) na obec s tím, že bude ze strany obce zajišťována její 
údržba. Rada pověřuje starostu pozvat zástupce SBD na příští jednání rady. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: VHS Turnov -  Stanovy a smlouva. 
Rada projednala znění Stanov VHS Turnov ze dne 1.1.2005. 
Rada se seznámila se Smlouvou o vytvoření VHS Turnov s dodatky. 
Rada postupuje tyto dokumenty včetně Návrhu na usnesení Obecnímu zastupitelstvu 
k projednání a schválení. 
 
Ad.4.: Czechpoint. 
Rada bere na vědomí, že obec obdržela na základě své žádosti dotaci od MV ČR na 
vybudování pracoviště Czechpointu. Akce bude náležitě zrealizována. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5: Inventury 2008. 
Rada po projednání navrhuje následující složení inventarizačních komisí k zajištění pravidelné 
inventury majetku obce. 
Dílčí inventarizační komise: 

a) Obecní majetek: ing. Lukeš Jiří st.-předseda, Lampa Dalibor, Hloušková Jaroslava-
členové. 



b) Majetek výjezdového družstva: Klimeš Petr-předseda, Vlach Petr, Menšík Zdeněk-
členové. 

Hlavní inventarizační komise: ing.Lukeš Jiří ml.-předseda, ing.Bachtíková Jitka, Hubař Jan-
členové. 
Zástupci komisí si vyzvednou podklady do 18.11. u účetní obce. Do 2.12. předloží návrhy na 
vyřazení a likvidaci majetku. 
Do 12.1.2009 předají zápis z provedených inventur předsedovi HIK 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.6: Rozpočtové změny. 
Rada po společném projednání s Finančním výborem navrhuje Obecnímu zastupitelstvu 
projednat a schválit Rozpočtové změny rozpočtu na rok 2008 č. 3 (viz. Příloha č.1 k Zápisu 
rady). 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.7: Zábrana na lávce. 
Rada se seznámila s návrhy na parkovací zábrany, které budou použity na omezení pohybu 2-
stopých motorových vozidel na lávce přes Jizeru. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.8: Stížnost a podnět ing. Drofa. 
Rada se seznámila s dopisem ing. Drofa, obsahujícím stížnost a podnět na užívání asfaltové 
místní komunikace, vedoucí okolo kravína do obce Příkrý. 
Rada pověřuje starostu obce o projednání a spolupráci s PČR k návrhu řešení. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.9: Stížnost Valáškovi – předáno z KÚ. 
Rada pověřuje starostu, aby informoval p. Valáška o povinnostech obce při dodržování 
pořádku v obci. 
Rada bere na vědomí. 
 

 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 23. 10. 2008  
 
 
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


