Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 8. 2. 2011
Přítomni:

Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., ing. Luděk Václavík, Vladimír Plecháč

Hosté (FV):

Ing. Jiří Lukeš st., Mgr, Anna Morávková, Ing. Ladislav Bís, MUDr. Zdeněk
Kučera

Program jednání:
1. Dotace, granty – možnosti a aktuální stav
2. Cenová nabídka na opravu lávky
3. Stížnost na poškození majetku
4. Žádost o prominutí poplatku
5. Žádost o finanční příspěvek – stacionář Semily
6. Úřad pro zastupování státu - smlouvy
7. Výdajová část rozpočtu
8. Různé
Ad 1. Dotace, granty – možnosti a aktuální stav
Starosta informoval Radu o stavu přípravy žádostí o dostupné granty a dotace.
Do grantového programu LK č. 20 (bezpečnost dopravy) nebude obec na základě konzultace
z Policií ČR a dopravním inženýrem žádost podávat a připraví zadání studie řešení
v Podmošně.
Do Fondu požární ochrany LK bude podána žádost s rozpočtem 102 334 Kč a požadovanou
dotací 60 000 Kč. Vlastní podíl je krytý rozpočtem, obsah žádosti (vybavení výjezdového
družstva) připravil Petr Vlach.
Do Programu obnovy venkova LK (grantový program č. 17) bude obec podávat žádost do
dotačního titulu č. 4 na opravy lávky v Podmošně dle obdržených nabídek (viz bod. č. 2).
V Programu obnovy a rozvoje venkova MMR bylo pro přípravu žádosti na opravu místních
komunikací zadáno zpracování projektové dokumentace v souladu s podmínkami programu.
Rada bere na vědomí a souhlasí s podáním žádostí do Fondu požární ochrany
Libereckého kraje a Programu obnovy venkova Libereckého kraje.
Ad 2. Cenová nabídka na opravu lávky
Rada projednala cenovou nabídku na opravu lávky od firmy TESKO. Na základě jednání
s obcí Slaná (partner projektu) bylo rozhodnuto poptat další potenciální dodavatele z regionu
a vybrat dodavatele pro realizaci s podporou dotace z Programu obnovy venkova LK.
Rada bere na vědomí.
Ad 3. Stížnost na poškození majetku
Rada obdržela stížnost manželů Kučerových na poškození majetku řidičem traktoru při zimní
údržbě (poškození oplocení a živého plotu). Starosta projedná s řidičem traktoru nápravu
škody ve formě uvedení do původního stavu.
Rada bere na vědomí.
Ad 4. Žádost o prominutí poplatku
Rada projednala žádost o prominutí poplatku za likvidaci odpadu pro čp. 108. Ze zákona
nelze poplatek prominout.
Rada bere na vědomí.
Ad 5. Žádost o finanční příspěvek – stacionář Semily
Rada projednala nabídku reklamní agentury Kompakt na umístění reklamy na novém voze
pro stacionář v Semilech. Rada navrhuje poskytnutí přímého finančního příspěvku stacionáři
ve výši 3 000 Kč.

Rada nesouhlasí s předloženou nabídkou a pověřuje starostu projednáním poskytnutí
přímého finančního příspěvku.
Ad 6. Úřad pro zastupování státu - smlouvy
Rada projednala návrh Smlouvy o bezúplatném převodu podílu pozemku p.p.č. 2491/3 od
Úřadu pro zastupování státu. Cílem je převod pozemku pod místní komunikací do majetku
obce. Druhý spolumajitel pozemku (p. Maťátko) již dal souhlas.
Rada bere na vědomí a postupuje k projednání Zastupitelstvu obce.
Ad 7. Výdajová část rozpočtu
Rada ve spolupráci s Finančním výborem sestavila návrh výdajové části rozpočtu obce na rok
2011. V souladu se stanovenými pravidly byl rozpočet sestaven jako přebytkový ve výši
7 604 000 Kč na výdajové straně. Přebytek ve výši 480 000 bude použit na úhradu splátky
úvěru za plynofikaci. Součástí výdajové části rozpočtu je rezerva ve výši 325 810 Kč použitá
na financování zůstatku na běžném účtu. V rámci přípravy rozpočtu seznámil Radu ředitel ZŠ
a MŠ Mgr. Vávra s rozpočtem školy.
Rada bere na vědomí.
Ad 8. Různé
V souvislosti s přípravou opravy sochy Mistra Jana Husa v rámci podané žádosti do Fondu
kulturního dědictví Libereckého kraje byly osloveny firmy s poptávkou ceny na zhotovení
nového zábradlí. Předložené nabídky a další postup budou projednány na příštím jednání rady
Rada bere na vědomí.

Zapsal: ing. Jiří Lukeš ml. dne 8. 2. 2011

Lampa Dalibor
Starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

