
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 2. 12. 2008 
Společné jednání Rady, FV a HIK 

 
Přítomni za Radu obce: Dalibor Lampa, Jan Hubař,  ing. Jiří Lukeš, Mgr. Anna  Morávková,  
Omluveni: Ing. Jan Hylmar, 
FV: ing. Bachtíková J., ing. Lukeš J.ml., Klimeš P. 
 
Pořad programu:    

1. Inventury – vyřazení majetku 
2. ČIŽP – sdělení 
3. Rozpočet 2009 
4. Cvičení v tělocvičně ZŠ 
5. Vyhláška o poplatcích za odpad 
6. Směrnice o výběrovém řízení 
7. Odměny funkcionářů na rok 2009 
8. Počet zaměstnanců na rok 2009 
9. Kontrola OSSZ 
10. Veřejnosprávní kontrola  v ZŠ 
11.  Úkoly z porady starostů 
12. Program jednání ZO dne  18.12.2009 

 
 
Ad.1.: Inventury – vyřazení majetku. 
Rada projednala a společně s HIK schválila návrhy na vyřazení majetku z majetku obce a 
z majetku SDH (viz. Přílohy). 
Rada schvaluje. 
                                              
Ad.2.: ČIŽP – sdělení. 
Rada vzala na vědomí Rozhodnutí ČIŽP ze dne 13.10.2008, týkající se udělení pokut 
vlastníkům lesa za správní delikt ohrožení životního prostředí v lesích. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.3.: Rozpočet 2009. 

1. Rozpočtové provizorium na leden – březen 2009    
2. Sestavení rozpočtu 
3. Vyúčtování dotací za rok 2008 
4.  Požadavky na rozpočet 2009     

 
Ad.1)  Rada navrhuje OZ přijmout rozpočtové provizorium na leden – březen 2009 ve výši 
1/12  skutečnosti 2008  na každý měsíc rozpočtového provizoria v roce  2009. 
 
Ad.2)  Rada navrhuje OZ sestavit rozpočet na rok 2009 jako přebytkový  s tím, že přebytek 
bude použit na splátku jistiny úvěru. 
 
Ad.3) Rada požaduje od příspěvkové organizace a od spolků předložit vyúčtování dotací na rok 
2008 do konce kalendářního roku 2008. 
 
Ad 4) Rada požaduje předložení požadavků na rozpočet 2009 od příspěvkové organizace a od 
spolků do konce kalendářního roku 2008. 
 



Ad.4.: Cvičení v tělocvičně ZŠ. 
Rada projednala a vzala na vědomí rozvrh cvičení v tělocvičně ZŠ a režim úklidu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.5: Vyhláška o poplatcích za odpad. 
Rada projednala a doporučuje ke schválení návrh OZV č.1/2008 O poplatku za komunální 
odpad. 
Rada bere na vědomí a předkládá OZ. 
 
Ad.6: Směrnice o výběrovém řízení. 
Rada projednala a bere na vědomí Vnitřní směrnici č.9 k postupu při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách. A tuto předkládá 
OZ ke schválení. 
Rada bere na vědom a předkládá OZ. 
 
Ad.7: Odměny funkcionářů na rok 2009. 
Rada projednala návrh výše měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstva 
na rok 2009 a konstatuje, že jsou ve výši 50% celkové výše stanovené Nařízením Vlády., tj. 
shodně dle principu uplatněného v r. 2008. 
Rada bere na vědomí a předkládá OZ. 
 
Ad.8: Počet zaměstnanců na rok 2009. 
Rada projednala návrh a postupuje jej OZ ke schválení takto: 
3 pracovníci na plný úvazek                 -    účetní pí Hloušková 

                                                                 -    bytový  technik – p. Matura 
                                                              -    údržba ploch, hřbitov  atd.  – Brož I.                                                                            
1 pracovnice na poloviční úvazek       -     účetní  pí. Hudská 
Rada bere na vědomí a předkládá OZ. 
 
Ad.9: Kontrola OSSZ. 
Rada se seznámila s Protokolem z kontroly pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění 
a důchodovém pojištění provedené ve dnech 12.11.2008. 
Kontrolovanou organizací je Obec Benešov u Semil., za období 1.2.2007 do 31.10.2008. 
Kontrola konstatuje, že nebyly zjištěny žádné nedostatky, nápravná opatření nejsou uložena. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.10: Veřejnosprávní kontrola  v ZŠ. 
Rada se seznámila se zprávou o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.11.2008 u ZŠ a 
MŠ Benešov u Semil. Předmětem kontroly bylo přezkoušení informací obsažených v průběžné 
účetní závěrce k 31.12.2007, užívaných metod a ocenění majetku. 
Zpráva konstatuje, že účetnictví je vedeno průkazně a správně. Nebylo zjištěno porušení 
závazných právních předpisů, organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem. 
Nebyly shledány významné nedostatky. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.11: Úkoly z porady starostů. 
Starosta informoval radu o důležitých změnách, které se budou promítat do života obce: 

- ruší se Okresní ředitelství Policie ČR v Semilech, 
- zřizuje se institut Veřejné služby, 



- uplatnění zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, 

- informace MěÚ Semily o nebezpečí kůrovcové kalamity v r. 2009. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad.12: Program jednání ZO dne  18.12.2009. 

• Zprávy předsedů výborů a komisí 
• Zpráva o kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil 
• Zpráva o hospodaření DSO MR Pojizeří 
• Bytový pořadník č.28 
• Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2009 
• Rozpočtové provizorium na rok 2009 
• OZV č.1/2008 
• Rozpočtové změny č.4 
• Směrnice č.9 o výběrovém řízení 
• Odměny na rok 2009 
• Počet pracovních míst na rok 2009 
• Vyhlášení záměru odprodeje pozemku 

Rada bere na vědomí. 
 

 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 4. 12. 2008  
 
 
 
 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


