Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 6. 12. 2011
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Jiří Lukeš st. (Finanční výbor)

Program jednání:
1. Inventura – vyřazení majetku
2. PRVKUK – změna pro LB kraj
3. Smlouvy o odběru plynu
4. Plán práce na I. pololetí 2012
5. Rozpočtové provizorium na rok 2012
6. Počet zaměstnanců na rok 2012
7. Odměny na rok 2012
8. Pracovní doba mezi svátky
9. Žádost o byt
10. Program jednání Zastupitelstva obce
11. Různé
Projednání jednotlivých bodů:
Ad 1. Inventura – vyřazení majetku
Rada obce jako likvidační komise projednala návrh majetku obce k vyřazení předložený
inventarizačními komisemi.
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací majetku obce dle předloženého návrhu.
Ad 2. PRVKUK – změna pro LB kraj
Rada obce projednala zdůvodnění návrhu změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Libereckého kraje pro obec Benešov. Změna vychází ze schváleného územního plánu. Návrh
zpracoval pan Pavel Koldovský
Rada souhlasí se zdůvodněním změny PRVKUK dle předloženého návrhu.
Ad 3. Smlouva o odběru plynu
Starosta předložil radě znění Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu se
společností Pragoplyn a.s. na základě společné internetové aukce s Městem Semily.
Rada bere na vědomí předloženou Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního
plynu.
Ad 4. Plán práce na I. pololetí 2012
Rada se projednala návrh plánu práce rady a zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2012.

Rada schvaluje návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva na I. pololetí 2012 a postupuje
ho k projednání Zastupitelstvu obce.
Ad 5. Rozpočtové provizorium na rok 2012
Rada projednala délku trvání rozpočtového provizoria na rok 2012.
Rada schvaluje trvání rozpočtového provizoria na období lede – únor 2012.
Ad 6. Počet zaměstnanců na rok 2012
Starosta předložil radě návrh počtu zaměstnanců obce na rok 2012 ve výši 4,5 úvazku:
Hloušková, Novotná, Matura, Lampa, Matura st. (0,5).
Rada souhlasí s návrhem počtu zaměstnanců obce ve výši 4,5 pracovního úvazku.
Ad 7. Odměny na rok 2012
Rada navrhuje ponechat výši odměn a příplatků neuvolněným zastupitelům na rok 2012 na
úrovni roku 2011, tzn. ve výši 50% z částek stanovených Nařízením vlády č. 37/2003
s kumulací jednotlivých odměn.
Rada postupuje předložený návrh k projednání ZO.
Ad 8. Pracovní doba mezi svátky
Rada projednala úpravu úředních hodin OÚ ve dnech 27. – 31. 12. 2011. Ve středu 28. 12.
2011 bude otevřeno jako v úřední den, po zbylé dny bude pro veřejnost zavřeno a zajištěna
bude pouze základní agenda úřadu.
Rada souhlasí s návrhem úředních hodin ve dnech 27. – 31. 12. 2011.
Ad 9. Žádost o byt
Rada projednala žádost o byt, kterou podal ze zdravotních důvodů pan Karel Dlabola.
Rada bere na vědomí předloženou žádost o byt a postupuje ji bytové komisi.
Ad 10. Program jednání Zastupitelstva obce
Rada projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva obce dne 15. 12. 2011:
1. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření Obce Benešov u Semil
2. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření DSO MR Pojizeří
3. Rozpočtové provizorium na rok 2012
4. Pravidla užívání vozu Opel Movano
5. Domovní řád
6. Doplnění zásad pro přidělování bytů
7. Plán práce na I. pololetí 2011
8. Rozpočtové změny č. 5
9. Odměny na rok 2012
10. Inventury 2010
Rada schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 15. 12. 2011.

Ad 11. Různé
Starosta informoval o obsahu absolvovaných školení (MF ČR, MV ČR, rozpočtové určení
daní, veřejná služba).
Rada bere na vědomí předložené informace ze školení.

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 6. 12. 2011

Dalibor Lampa
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

