
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 12.12.2017 

 

Přítomni:  

Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek 

 

Program: 

1. Inventury 2017 – kontrola protokolů a vyřazení 

2. Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018 

3. Informace o hospodaření 1 -11.2017 

4. Program ZO dne 21.12.2017 

5. Nařízení odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací 

6. GDPR 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad.1. Inventury 2017 – kontrola protokolů a vyřazení 

Rada obce jako likvidační komise projednala předložené návrhy na vyřazení majetku obce a 

uvedený majetek vyřazuje z inventur. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 2. Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018 

Rada obce projednala návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov u Semil, příspěvková organizace na rok 

2018.   

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Informace o hospodaření 1 -11.2017 

Starosta obce informoval radu obce o stavu finančních aktiv obce ke dni 30.11.2017 ve výši 

8 063 050,- Kč.  

Rada obce bere na vědomí. 

Ad.4. Program ZO dne 21.12.2017 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 21.12.2017. 

1. Rozpočtové opatření č. 5 

2. Informace o hospodaření 1.-11.2017 

3. Plán práce na I. pololetí 2018 

4. Rozpočtové provizorium na rok 2018 

5. Určení parametrů rozpočtu na rok 2018 

6. Inventury 2017 – vyřazení materiálu, informace 

7. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad.5. Nařízení odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací 

Rada obce projednala nařízení odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací a to ve výši 

odpisů movitého a nemovitého majetku. Pro ZŠ a MŠ Benešov u Semil na rok 2017 ve výši 

31 444,00  Kč. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad.6. GDPR 

Starosta obce informoval radu obce o výzvě Sdružení místních samospráv o spolupráci v oblasti 

GDPR – školská zařízení o kterou jménem obce vyslovil zájem.  



Rada obce bere na vědomí. 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 12.12.2017 

 

č. 100/RO/2017: Rada obce jako likvidační komise schvaluje vyřazení majetku obce z inventur dle 

návrhu. 

č. 101/RO/2017: Rada obce bere na vědomí návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov u Semil, 

příspěvková organizace na rok 2018 a postupuje jej k projednání do Zastupitelstva 

obce. 

č. 102/RO/2017: Rada obce bere na vědomí informaci o stavu finančních aktiv obce ke dni 

30.11.2017 

č. 103/RO/2017: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 21.12.2017 

č. 104/RO/2017: Rada obce schvaluje nařízení odvodu z investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov u 

Semil a to ve výši odpisů movitého a nemovitého majetku na rok 2017 ve výši 

31 444,00  Kč. 

č. 105/RO/2017: Rada obce bere na vědomí výzvu Sdružení místních samospráv o spolupráci 

v oblasti GDPR – školská zařízení o kterou jménem obce vyslovil zájem. 

 

 

Zapsal dne  14.12.2017  Radek Nesvadba 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


