Zápis ze společné schůze Rady obce Benešov u Semil a Finančního výboru
dne 22. 01. 2013
Přítomni:

Dalibor Lampa, Vladimír Plecháč, Ing. Jiří Lukeš st., MUDr. Zdeněk Kučera,
Vladimír Dolenský

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Účet u ČNB – informace
Inzerát na byt v č.p. 182
Plán práce spolků
Žádosti o dotace
Příjmová část rozpočtu (společně s finančním výborem)

Projednání jednotlivých bodů:
Ad 1. Účet u ČNB
Rada se seznámila se skutečností, že na základě zákona č.501/2012 musí mít všechny
subjekty, které obdrží dotace, účet u ČNB. Každá obec dostává dotaci na výkon státní správy
a proto si musí účet zřídit i obec Benešov u Semil. Nadále bude mít účet u Spořitelny, na
který bude tuto dotaci převádět.
Rada obce bere na vědomí informace o povinnosti zřízení účtu u ČNB.
Ad 2. Inzerát na byt v č.p. 182
Rada projednala informaci o tom, že nikdo z uchazečů v pořadníku nemá zájem o byt
v č.p.182. Starosta připraví inzerát do semilské kabelové televize a novin o možnosti požádat
o přidělení tohoto bytu za podmínek v Zásadách pro přidělování obecních nájemních bytů.
Rada obce souhlasí s podáním inzerátu do Semilských novin a KTV v Semilech.
Ad 3. Plán práce spolků
Starosta informoval o stavu v předání plánů práce jednotlivých spolků na rok 2013. Požádal
zástupce spolků, aby informaci o předání plánů práce přenesli do spolků
Rada obce bere na vědomí informace o předávání plánů práce na rok 2013.
Ad 4. Podklady k rozpočtu – žádosti spolků o dotaci
Starosta seznámil zástupce spolků s nutností do konce ledna předložit žádosti spolků o dotace
na rok 2013 spolu s vyúčtováním dotace za rok 2012. Žádosti budou projednány v rámci
přípravy výdajové části rozpočtu obce na rok 2013.
Rada bere na vědomí předložené informace a ukládá zástupcům spolků předložením
žádostí o dotaci na rok 2013 do konce ledna.
Ad 5. Příjmová část rozpočtu
Rada společně s výborem sestavila příjmovou část rozpočtu na rok 2013, který bude
předložen zastupitelstvu.
Rada předloží příjmovou část návrhu rozpočtu Zastupitelstvu obce.
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 22. 01. 2013

Dalibor Lampa
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

