
Zápis z Rady obce Benešov u Semil dne 02. 04. 2013 

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

Program jednání:  

1. Členství spolků v MAS 
2. Závěrka příspěvkové organizace za rok 2012 
3. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2012 
4. Veřejně prospěšné práce na zkrácený úvazek 
5. Informace o projektu Partner České pošty 
6. Smlouva o pronájmu hrobového místa 
7. Výběr dodavatele na položení parket v ZŠ 
8. Žádost o přidělení bytu  
9. Zateplení školy 
10. Program zastupitelstva dne 18.4.2013 

Projednání jednotlivých bodů: 

Ad 1. Členství spolků v MAS 

Starosta informoval o zájmu spolků o vstup do MAS Brána do Českého ráje. Zájem projevili TJ, 
myslivci, Sokol. Čeká se na SDH a KČT. Přihlášku ke členství je třeba odevzdat na OU nejpozději 
8.4.2013, v úterý 9.4. proběhne schůze MR Pojizeří, která bude nominovat zástupce od orgánů 
MAS s následnou schůzí MAS.  

Rada bere na vědomí informace o vstupu spolků do Místní akční skupiny Brána do Českého 
ráje. 

Ad 2. Závěrka příspěvkové organizace za rok 2012 

Rada projednala závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Benešov u Semil 
za rok 2012. Z8věrka bude schvalována dle návrhu nové vyhlášky (platná od 6/2013). ZŠ a MŠ 
předložila všechny požadované doklady. 

Rada obce schvaluje Závěrk ů příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Benešov u Semil za rok 2012 dle předloženého návrhu. 

Ad 3. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2012 

Rada projednala návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2012. Z celkového 
hospodářského výsledku ve výši 163.898,- Kč bude 30.000,- Kč převedeno do fondu odměn a 
zbylých 133.898,- Kč do rezervního fondu. 

Rada obce souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Benešov u Semil za rok 
2012 ve výši 163.898,- Kč dle předloženého návrhu. 

Ad 4. Veřejně prospěšné práce na zkrácený úvazek 

Rada projednala dopis Úřadu práce a informace od starosty obce. Obec má možnost zaměstnat 
jednoho pracovníka na VPP na plný úvazek, Další místa na zkrácený úvazek budou vytvořena. 

Rada bere ba vědomí informace o možnostech veřejně prospěšných prací. 



Ad 5. Informace o projektu Partner České pošty 

Starosta informoval o jednání s Českou poštou o projektu Partner a možnostech dalšího provozu 
pobočky České pošty v Benešově u Semil. 

Rada obce bere na vědomí předložené informace o projektu Partner České pošty a pověřuje 
starostu dalším jednáním. 

Ad 6. Smlouva o pronájmu hrobového místa 

Rada projednal návrhy smlouvy na pronájem hrobového místa č. 241. 

Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu hrobového místa č. 241. 

Ad 7. Výběr dodavatele na položení parket v ZŠ 

Rada projednala nabídky v rámci poptávkového řízení na výměnu parket v ZŠ (dvě třídy, družina). 
Ze tří nabídek byla k dalšímu jednání jako ekonomicky nejvýhodnější doporučena nabídka p. Jiřího 
Hubáčka, Martinice. 

Rada obce po projednání doporučuje k dalšímu jednání a uzavření smlouvy nabídku p. Jiřího 
Hubáčka, Martinice. 

Ad 8. Žádost o přidělení bytu 

Rada projednala žádost paní M. Hajské o přidělení obecního bytu a předala žádost bytové komisi 
k projednání a zařazení do pořadníku. 

Rada obce bere na vědomí předloženou žádost o přidělení obecního bytu a postupuje ji 
k projednání bytové komisi. 

Ad 9. Zateplení školy 

Rada jednala o potřebě a možnostech zateplení školy, resp. snížení tepelných úniků a nákladů na 
vytápění školy. Starosta byl pověřen poptáním odborné firmy ke zpracování návrhu stavebních 
úprav a oslovením projektanta s posouzením navrhovaných řešení. Vl. Plecháč předloží nabídku na 
úpravu vstupních dveří a oken ve třídách-. 

Rada obce bere na vědomí předloženou informace a pověřuj starostu dalším jednáním. 

Ad 10. Program Zastupitelstva obce 

Rada projednala návrh programu 2. Zasedání Zastupitelstva obce dne 18. 4. 2013. 

Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 18. 4. 2013 dle návrhu. 

 

Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 02. 04. 2013  

 

 

 Dalibor Lampa Ing. Jiří Lukeš 
 starosta místostarosta 


