
Zápis ze společné schůze Rady obce Benešov u Semil a Finančního výboru 
dne 05. 02. 2013 

Přítomni:  Dalibor Lampa, ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, ing. Jiří Lukeš st., 
MUDr. Zdeněk Kučera, Vladimír Dolenský, ing. Ladislav Bís 

Program jednání:  

1. Rozšíření pojistného¨ 
2. Smlouva na hrobové místo 
3. Nabídka prezentace obce 
4. Žádost o pronájem pozemku 
5. Výdajová část rozpočtu 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Rozšíření pojistného  

Rada projednala nabídku společnosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., na pojištění 
právní ochrany pro samosprávné celky. Nabídka zahrnuje právní ochranu členů Zastupitelstva 
obce a zaměstnanců obce. 

Rada obce po projednání bere na vědomí předloženou nabídku a postupuje ji 
k projednání Zastupitelstvu obce.  

Ad 2. Smlouva na hrobové místo 

Rada projednala návrhy smlouvy o nájmu hrobového místa č. 95. 

Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu hrobového místa dle návrhu. 

Ad 3. Nabídka prezentace obce 

Rada projednala nabídku na prezentaci obce ve formě textové vizitky na zadní straně 
připravované kreslené mapy regionu. Minimální cena prezentace obce činí 6.500.- Kč. 

Rada obce po projednání nesouhlasí s prezentací obce dle předloženého návrhu.  

Ad 4. Žádost o pronájem pozemku 

Rada projednala žádost o pronájem části pozemků p.p.č. 437/1 a 453/1 Rada pověřila starostu 
projednáním dalšího postupu v této věci a případně předložením návrhu řešení na příštím 
jednání rady nebo zastupitelstva. V případě pronájmu je třeba zveřejnit na úřední desce záměr 
pronájmu obecního pozemku, projednaný zastupitelstvem obce 

Rada bere na vědomí předložené informace a pověřuje starostu dalším jednáním a 
předložením návrhu na příštím jednání Rady obce nebo Zastupitelstva obce. 

Ad 5. Výdajová část rozpočtu 

Rada společně s finančním výborem projednala výdajovou část rozpočtu na rok 2013. 
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný v celkové výši 9.178.830,- Kč 

Rada předloží výdajovou část návrhu rozpočtu Zastupitelstvu obce. 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 05. 02. 2013  

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


