
Zápis ze schůze Rady obce  Benešov u Semil ze dne 18.9.2007 
 
Přítomni:   Lampa Dalibor,  ing. Jiří Lukeš ,  Mgr Anna Morávková 
Omluveni: Ing. Jan Hylmar  
 Pořad programu:  

1. Změna směrnic. 
2. Dopravní obslužnost. 
3. Počítačový program Gramis 
4. Místní komunikace do Příkrého 
5. Žádost o byt 
6.  Různé 
  Ad. 1  Změna „Vnitřní účetní předpis“: rada se seznámila se změnou Vnitřního předpisu 

(datum vydání 1.1.2007) v těchto oblastech.  
- cestovní náhrady:  aktualizace vyhlášek a nařízení vlády, dle kterých se 

náhrady a za cestovné a stravné vyplácí. 
- sociální fond: nevyčerpaný  příspěvek na dovolenou lze přesunout do 

příštího roku. (maximálně dvakrát),  úprava příspěvku na obědy. 
- aktualizace zákonných norem, na základě kterých se provádějí  výplaty 

mezd a  odměn. 
 

Rada schvaluje změnu Vnitřního účetního předpisu  
 Ad. 2  Dopravní obslužnost: výše příspěvku na jednoho občana v roce 2008 zůstává ve stejné 
výši jako v roce 2007, tj. 90 Kč na osobu. Výše příspěvku pro další roky bude pravděpodobně 
vyšší – změny v oblasti DPH,  problém bio nafty. V současné době Kraj přispívá na dopravní 
obslužnost přes 400 milionů č, což je cca 20% celkového rozpočtu Kraje. 
 
Rada bere na vědomí a pověřuje starostu podpisem Smlouvy  o výši příspěvku v roce 2008  na 
dopravní obslužnost s KÚ Liberec  
 Ad. 3  Program Gramis: rada projednala nákup počítačového programu Gramis – 
Geografický  mapový informační systém. Tento program je nutný z důvodu prací při pořízení 
ÚPSÚ (územní plán) Benešov u Semil. Program je kompatibilní s programem pořizovatele –
městem Semily. Město Semily hradí 30% nákladů s pořízením mapových podkladů. Cena 
programu včetně dvou základních modulů je 23.500 Kč (platba v roce 2007, cena mapových 
podkladů po zaplacení podílu města Semily je 36.000 Kč (platba v roce 2008). 
 
Rada souhlasí s nákupem programového vybavení 
 Ad. 4 Cesta na Příkrý: Na základě uzavřené dohody  s Agrocentrem Jizeran o údržbě 
komunikace z Benešova do Příkrého měla být dokončena oprava komunikace v roce 2008. 
Z důvodu finanční připravenosti Jizeranu proběhne oprava za 200 tisíc Kč již v roce 2007. 
Podíl obce Benešov ve výši 65.000 Kč navýšený o aktuální DPH bude obci fakturován v roce 
2008. 
 
Rada souhlasí s průběhem oprav 
 
 



Ad. 5  Žádost o přidělení bytu: Rada se seznámila se žádostí o přidělení bytu a tuto žádost 
předává bytové komisi k obodování a zařazení do následujícího pořadníku. 
 Ad. 6  Různé:           - ředitelka ZŠ informovala o průběhu Veřejnosprávní kontroly na ZŠ   
                                   Benešov u  Semil. S konečným výsledkem bude seznámen zřizovatel.  

- ředitelka informovala o špatném technické stavu osvětlení ve třídách 
požadavek na výměnu bude v rozpočetu 2008 
 

Rada bere na vědomí 
 
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš dne 19.9.2007 
 
              Lampa Dalibor                                                     Ing. Jiří Lukeš 
                  starosta                                                             místostarosta 
 


