Zápis ze schůze Rady obce Benešov u Semil ze dne 3.10. 2006
Přítomni: Lampa Dalibor, Morávková Anna, ing.Lukeš Jiří, Menšíková Michaela
Omluveni: Lukeš Roman,
Pořad programu:
1. Žádost ZŠ k vedení účetnictví ve zjednodušené verzi.
2. Dopravní značení.
3. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti.
4. Nákup kopírky.
5. Bezúplatný převod pozemků od Ředitelství silnic a dálnic.
6. Dodatek č.1/2006 ke smlouvě č.17/2006 k Vysprávce komunikace pod kravínem.
7. Tabulky přepočtu daňových příjmů z rozpočtu r. 2007.
8. Dotace na Turistický informační systém obce.
Program projednán a schválen všemi hlasy.
Ad.1. Rada projednala žádost ZŠ a MŠ Benešov u Semil o schválení možnosti vést účetnictví ve
zjednodušené verzi od 1.1.2007.
Rada návrh schvaluje.
Ad.2. Rada projednala informaci starosty o dopravním značení komunikace v úseku HradišťataHoření Benešov
Rada bere informaci na vědomí.

Ad.3. Rada projednala návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje, uzavírané s Libereckým krajem pro rok 2007. Obec se zavazuje zaplatit částku 74 340,- Kč,
což vychází 90 Kč/1 obyvatele (tedy stejná výše s rokem 2006).
Rada návrh schvaluje.
Ad.4. Rada projednala informaci o pořízení nové kopírky na OÚ typ KM-1650, ve výši 30 tis.Kč
(bez DPH). Původní kopírka (formát A4) byla převedena do MŠ.
Rada bere na vědomí.

Ad.5. Starosta informoval radu o dopise Ředitelství silnic a dálnic ČR k nabídce bezúplatného
převodu pozemků souvisejících se silnicemi nižších tříd do majetku obce.
Rada doporučuje zastupitelstvu bezúplatný převod schválit.

Ad.6. Rada projednala Dodatek č.1/2006 ke smlouvě č.17/2006 k Vysprávce komunikací tryskovou
metodou, (fa REACOM s.r.o.). Smluvní cena činí 44 030,- Kč, včetně DPH (viz cenová kalkulace).
Rada Dodatek č.1/2006 schvaluje.

Ad.7. Obec obdržela Tabulky přepočtu daňových příjmů z rozpočtu r. 2007 (viz. Sb č. 426/2006).
Rada bere na vědomí.

Ad.8. Starosta informoval radu, že Mikroregion Pojizeří obdržel dotaci na informační systém
z prostředků EU. Částka 18 tis.Kč, kterou ze svého rozpočtu obec Benešov investovala jí bude zpět
vrácena.
Rada bere na vědomí.
V Benešově u Semil dne 5.10. 2006.
Zapsal Ing. Jiří Lukeš

