
Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil dne 27. 11. 2012 

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

Program jednání:  

1. Inventury 2012 - plán inventur 
2. Inventury 2012 - příkaz starosty obce – jmenování ÚIK a DIK 
3. Zápis z kontroly HZSL LK 
4. Zakoupení vysoušeče do bytů 
5. Nájemní smlouva na hrobové místo 
6. Informace o reorganizaci FÚ v ČR 
7. Různé 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Inventury 2012 - plán inventur 

Rada obce projednala plán fyzické a dokladové inventury za rok 2012 dle zákona. Inventury 
budou zahájeny 6.12.2012 a ukončeny 30.12.2012 s následným vyhotovením inventurních 
soupisů do 20.1.2013. 

Rada obce po projednání schvaluje Plán Inventur 2012 dle předloženého návrhu. 

Ad 2. Inventury 2012 - příkaz starosty obce – jmenování ÚIK a DIK 

Rad obce byla seznámena s příkazem starosty obce, kterým jsou jmenováni předsedové a 
členové inventarizačních komisí: 
- ÚIK: J. Lukeš ml. (předseda), D. Lampa, D. Novotná 
- DIK č. 1: J. Lukeš st. (předseda), J. Hloušková, M. Menšíková 
- DIK č. 2: L. Václavík (předseda), D. Novotná, P. Vlach, Vl. Dolenský, L. Matura st. 
- Likvidační komise (členové rady): D. Lampa (předseda), J. Lukeš ml., J. Hylmar, L. 

Václavík, V. Plecháč 

Rada obce bere na vědomí složení ÚIK a DIK jmenovaných na základě příkazu starosty.  

Ad 3. Zápis z kontroly HZSL LK 

Rada obce projednala Zápis o tematické požární kontrole dodržování povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně provedené dne 9. října 2012 dle zákona č. 133/1985 Sb. o poární 
ochraně. 

Rada obce bere na vědomí informace o zápisu z kontroly HZS LK. 

Ad 4. Zakoupení vysoušeče do bytů 

Starosta informoval o zaslané nabídce na nákup mobilního vysoušeče vzduchu do obecních 
bytů, především čp. 201. Jeden vysoušeč byl zakoupen k vyzkoušení. Vysoušeč je možné si 
zapůjčit na OÚ. 

Rada obce bere na vědomí informaci o zakoupení vysoušeče vzduchu do obecních bytů. 



Ad 5. Nájemní smlouva na hrobové místo 

Rada obce projednala návrh nájemní smlouvy na hrobové místo č. 230 

Rada obce schvaluje smlouvu o nájmu hrobového místa číslo 230 dle návrhu. 

Ad 6. Informace o reorganizaci FÚ v ČR 

Rada projednala informace o reorganizaci finančních úřadů v ČR, která proběhne v průběhu 
roku 2013. 

Rada obce bere na vědomí informace o reorganizaci finančních úřadů. 

Ad 7. Různé 

Advent – příprava rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 2.12. od 14 hodin. Program 
začíná v 15 hodin představením loutkového divadla. Rozdělení služeb již dříve projednala 
kulturní komise. 
Webkamera – J. Lukeš seznámil radu se situací kolem nové webkamery. Kamera je funkční a 
přístupná na internetových stránkách od začátku listopadu. Aktuálně se řeší umístění loga a 
textové informace v rámci pořízeného snímku.  

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 27. 11. 2012  

 

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


