Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 8. 4. 2014
Přítomni:

Dalibor Lampa, Ing. Jiří Lukeš ml., Vladimír Plecháč, ing. Jiří Lukeš st.,
Ing. Luděk Václavík

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sjezd rodáku
Smlouva hrobové místo
Smlouva o dílo
OZV č. 1/2014
Tržní řád
Výběr pojišťovacího makléře
Připojení k iniciativě starostů
Program jednání ZO
Nabídka na prezentaci obce

Projednání jednotlivých bodů:
Ad 1. Sjezd rodáků
Rozšířené jednání kulturní komise za účasti všech složek proběhne 15. dubna od 19 hodin. Na
programu bude schválení konečného programu a příprava organizace (služby). Schválený
program bude připraven pro tisk plakátů a pozvánek, do Benešovských novin a na internetové
stránky obce.
Rada obce bere na vědomí informace o přípravě sjezdu rodáků.
Ad 2. Smlouva na hrobové místo
Rada projednala návrh smlouvy na hrobové místo č. č. 284.
Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa číslo 284 dle návrhu.
Ad 3. Smlouva o dílo
Rada projednala návrh města Semily na smlouvu o audiovizuální dílo. Smlouva řeší
podmínky pořízení záznamu z akcí v Benešově pro Kabelovou TV a internetové stránky
města. Starosta poptá návrh rámcové smlouvy, na základě které by se mohly objednávat
jednotlivé služby (natočení akcí).
Rada obce bere na vědomí předložený návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu
poptáním a předložení návrhu rámcové smlouvy.
Ad 4. OZV č. 1/2014
Rada obce projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Benešov u Semil. OZV nahrazuje vyhlášku
z 5.9.2006. Návrh je konzultován s dozorovým orgánem MV ČR.
Rada obce bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 a postupuje ho
k projednání Zastupitelstvu obce.
Ad 5. Tržní řád

Rada obce projednala návrh Nařízení obce č. 1/2014, Tržního řádu. Nařízení stanoví
podmínky pro prodej zboží, podomní a pochůzkový prodej a poskytování služeb mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, a to
na tržních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních a stánkových
předzahrádek včetně pochůzkového a podomního prodeje, prodeje z pojízdných prodejních
zařízení a přívěsů a prodeje bez prodejního zařízení.
Rada obce bere na vědomí návrh Nařízení obce č. 1/2014, pověřuje starostu
projednáním s Krajským úřadem Libereckého kraje a následným předložením
Zastupitelstvu obce k projednání.
Ad 6. Výběr pojišťovacího makléře
Rada obce projednala možný postup případného výběru makléřské firmy pro analýzu a
přehodnocení pojistných smluv obce. Na příštím jednání Rady budou projednány zadávací
podmínky a jednotlivé kroky pro vyhlášení poptávkového řízení.
Rada obce bere na vědomí předložené informace k podmínkám výběru pojišťovacího
makléře.
Ad 7. Připojení k iniciativě starostů
Rada obce projednala iniciativu starostů podporujících zákon o registru smluv (Starostové pro
transparentnost).
Rada obce souhlasí s připojením obce Benešov u Semil k iniciativě Starostové pro
transparentnost.
Ad 8. Program jednání Zastupitelstva obce
Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 24. dubna 2014.
Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 24. 4. 2014 dle návrhu.
Ad 9. Nabídka na prezentaci obce
Rada obce projednala nabídku na prezentaci obce v připravované publikaci Česká republika,
města o obce.
Rada obce po projednání nesouhlasí s rozšířenou prezentací obce v knize „Česká
republika, města a obce“ dle nabídky.
Zapsal: Ing. Jiří Lukeš ml. dne 8. 4. 2014

Dalibor Lampa
starosta

Ing. Jiří Lukeš
místostarosta

