
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 07. 02. 2012 

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

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

Program jednání:  

1. Žádost o umístění webkamery 
2. Smlouvy na hrobové místo 
3. Zápis o požární kontrole HZS 
4. Program jednání Zastupitelstva obce 
5. Výdajová část rozpočtu 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. 1. Žádost o umístění webkamery 

Rada projednala žádost Jana Honců (HITNET) o umístění webkamery a závislé technologie 
na stožár kabelové TV. Kamera bude sloužit pro účely propagace obce a společnosti Hitnet. 
Snímky budou přístupné na stránkách obce  

Rada souhlasí s umístěním webkamery na stožáru kabelové TV dle žádosti a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

Ad 2. Smlouva na hrobové místo 

Rada projednala návrh smlouvy na hrobové místo č. 393 a 394. 

Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy na hrobové místo č. 393 a 394 dle předloženého 
návrhu.  

Ad 3. Zápis o požární kontrole HZS 

Starosta předložil radě zápis o tematické kontrole ze dne 13. 1. 2012. Kontrola měla 
připomínky k nevyhovujícímu barevnému provedení a označení vozu (napravit do 
15.12.2012) a k absenci světelného a zvukového výstražného znamení (napravit do 15. 12. 
2013). Náprava nedostatků bude předmětem žádostí do Fondu požární ochrany LK, 
v rozpočtu je obsažena částka na spolufinancování nebo úhradu nákladů z vlastních zdrojů. 

 Rada bere na vědomí zápis o požární kontrole HZS LK. 

Ad 4. Program jednání Zastupitelstva obce 

Rada projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 23. 2. 2012: 
- Pořadník na byty 
- Souhlas s užitím znaku obce 
- Smlouva o výkonu veřejné služby 
- Rozpočet obce na rok 2012 
- Různé 



Rada schvaluje programem jedná í ZO dle předloženého návrhu. 

Ad 5. výdajová část rozpočtu na rok 2012 

Rada na společném jednání s Finančním výborem projednala návrh výdajové části rozpočtu 
obce na rok 2012. Návrh vychází ze skutečnosti roku 2011. Příjmová část rozpočtu byla 
projednána na předchozím jednání. Rozpočet je navržen jako přebytkový, přebytek je použitý 
na úhradu splátky úvěru. 

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

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 07. 02. 2012  

 

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


