
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 24. 01. 2012 

Přítomni:  Ing. Jan Hylmar, Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml. 

Hosté:  Ing. Jiří Lukeš st., Ladislav Bís, Vladimír Dolenský, MUDr. Zdeněk Kučera 
(členové finančního výboru) 

Program jednání:  

1. Pravidla pro užívání vozu Opel Movano 
2. Dotaz Města Semily – VŘ na dodávky plynu 
3. Veřejně prospěšné práce na rok 2012 
4. Udělení souhlasu s užitím znaku obce 
5. Příjmová část rozpočtu na rok 2012 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Pravidla pro užívání vozu Opel Movano 

Starosta informoval o kontrole z HZS Semily. Kontrola řešila mj. technické vybavení vozu 
Opel Movano a způsob jeho využívání. Připomínky budou zapracovány do návrhu pravidel 
užívání vozidla. Vůz je třeba přelakovat na červeno a označit dle požadavků IZS. Obec 
požádá o dotaci z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na dovybavení a opravy vozu. 
Prostředky na spoluúčast budou zařazeny do rozpočtu na rok 2012.  

Rada bere na vědomí předložené informace. 

Ad 2. Dotaz Města Semily – VŘ na dodávky plynu 

Rada projednala dopis tajemníka MěÚ Semily k zapojení do elektronické aukce na dodávky 
zemního plynu na rok 2013. Stávající smlouva je platná do konce roku 2012. 

Rada souhlasí se zapojením obce do elektronické aukce Města Semily na dodavatele 
zemního plynu.  

Ad 3. Veřejně prospěšné práce na rok 2012 

Rada projednala možnost žádosti na Úřad práce o přidělení jednoho pracovního místa na 
veřejně prospěšné akce na rok 2012.  

Rada souhlasí s podáním žádosti o jedno pracovní místo na VPP na rok 2012. 

Ad 4. Udělení souhlasu s užitím znaku obce 

Na posledním jednání Rada projednala žádost společnosti Aktiv 95 OPAVA s.r.o. s užitím 
znaku obce na pamětní odznaky. Po seznámení se způsobem užití znaku Rada doporučuje 
Zastupitelstvu souhlas udělit. Zároveň Rada navrhuje odběr části nákladu upomínkových 
odznaků pro potřeby obce. 

Rada postupuje žádost k projednání Zastupitelstvu obce. 



Ad 5. Příjmová část rozpočtu na rok 2012 

Rada na společném jednání s Finančním výborem projednala návrh příjmové části rozpočtu 
obce na rok 2012. Návrh vychází ze skutečnosti roku 2011. 

Rada bere na vědomí návrh příjmové části rozpočtu obce na rok 2012. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 24. 1. 2012  

 

 

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


