
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 25. 1. 2011 
 

Přítomni:   Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., ing. Jan Hylmar, ing. Luděk Václavík, 
Vladimír Plecháč 

Hosté (FV):   Ing. Jiří Lukeš st., Mgr, Anna Morávková, Ing. Ladislav Bís, MUDr. Zdeněk 
Kučera 

 
Program jednání:  

1. Informace o umístění zrcadla 
2. Ochrana vchodů před padajícím sněhem - Hoření byty 
3. Žádost o dotaci na opravu sochy Mistra J. Husa + rozpočet na kovaný plot 
4. Žádost o dotaci z Požárního fondu Libereckého kraje 
5. Cenová nabídka na pamětní minci 
6. Lávka v Podmošně 
7. Semináře, setkání 
8. Inventury 
9. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
10. Příjmová část rozpočtu 
11. Různé 
 

Ad 1. Informace o umístění zrcadla 
Projekt značení, zpracovaný firmou DOZNAK Semily (p. Veselý), byl odeslán na odbor 
dopravy MěÚ Semily s žádostí o schválení. Zrcadlo je již zakoupeno a připraveno k instalaci. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 2. Ochrana vchodů před padajícím sněhem - Hoření byty 
Ing. Křapka vzhledem ke konstrukci střechy nedoporučuje umístění „sněháků“. Navržená 
kovová konstrukce s hliníkovou střechou je finančně náročná. Starosta po projednání navrhuje 
využití služeb HZS v případě nebezpečí pádu sněhu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 3. Žádost o dotaci na opravu sochy Mistra J. Husa + rozpočet na kovaný plot 
Obec podala žádost do Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje na opravu sochy 
(rozpočet 135 tis. Kč, dotace 100 tis. Kč). Oprava oplocení není součástí dotace. Starosta 
předložil návrh řešení s předběžnou kalkulací oplocení a požádal členy rady o spolupráci při 
oslovení a výběru dodavatele kovaného plotu. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 4. Žádost o dotaci z Fondu požární ochrany Libereckého kraje 
Liberecký kraj zveřejnil výzvu na překládání žádostí do Fondu požární ochrany. Vedoucí 
výjezdového družstva zpracuje návrh obsahu žádosti na vybavení výjezdového družstva. 
Kromě vybavení družstva bude pořízena starší stříkačka 
Rada souhlasí s podáním žádosti do Fondu požární ochrany Libereckého kraje. 
 
Ad 5. Cenová nabídka na pamětní minci 
Rada projednala nabídku na zhotovení pamětních minci k výročí 600 let obce od Ladislava 
Novotného. Nabídnutá cena 100 Kč/ks z materiálu mosaz, bronz. 
Rada souhlasí se zhotovením 200 ks pamětních mincí dle nabídky. 
 
Ad 6. Lávka v Podmošně 



Starosta informoval o jednání s výrobcem lávky (TESKO Praha). Na základě poptané cenové 
kalkulace bude stanoven rozsah opravy. Na financování bude obec společně se Slanou žádat o 
dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje.  
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 7. Semináře, setkání 
Starosta informoval na akcích, na kterých je na základě obdržených pozvánek třeba zajistit 
účast. Jedná se Svaz měst a obcí Libereckého kraje a Krajské setkání Komerční banky (16.2.), 
Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje (15.2.). 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 8. Inventury 
Rada se seznámila s průběhem inventur za rok 2010. DIK jsou hotové, podklady budou 
předány kontrolnímu výboru. 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 9. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
Rada projednala návrh ředitele ZŠ a MŠ Benešov na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a 
MŠ po zpracování účetní uzávěrky za rok 2010. Ze zůstatku na účtu v celkové výši 109 426 
Kč bude 20 800 Kč (20%) použito na odměny pro pracovníky ZŠ a MŠ, zbytek bude 
převeden do Rezervního fondu. 
Rada souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ dle návrhu. 
 
Ad 10. Příjmová část rozpočtu 
Rada projednala návrh příjmové části rozpočtu obce na rok 2011 ve výši 8 084 000,- Kč 
(pracovní návrh) a seznámila se s výsledkem hospodaření obce v roce 2010: 
Stav b.ú. k 01.01.2010 činil 824 427 Kč,sociální fond 16 738 Kč, aktiva celkem 841 175 Kč. 
Stav b.ú. k 31.12.2010 činil 1 550 239 Kč, soc. fond 19 964 Kč, aktiva celkem 1 570 203 Kč. 
Celkem obec v roce 2010 hospodařila s výsledkem + 729 028 Kč 
Rada bere na vědomí. 
 
Ad 11. Rada 
Jednání rady proběhlo jako společné jednání rady a finančního výboru. Zápis z  rady je 
současně zápisem z jednání finančního výboru. Příští společné jednání rady a finančního 
výboru proběhne 8. února. Na programu bude návrh výdajové části rozpočtu obce na rok 
2011. 
Rada bere na vědomí. 
 
Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 25. 1. 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampa Dalibor Ing. Jiří Lukeš 
 Starosta místostarosta 


