Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil a Finančního výboru dne 23.1.2018
Přítomni:
Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek
Omluveni:
Finanční výbor - Dolenský Vladimír
Nepřítomni:
Finanční výbor - Ing. Bís Ladislav, Hubař Jan
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odbor dopravy – Rozhodnutí
Hrobové místo
Parcela 404/1
GDPR
Žádost o uzavření SoSB
SMS zasílání
Příjmová část rozpočtu

Projednání jednotlivých bodů:
Ad. 1. Odbor dopravy – Rozhodnutí
Rada obce projednala Rozhodnutí Městského úřadu Semily, Odboru dopravy, čj. OD/93/18 ve věci
omezení parkování, z důvodu usměrnění parkování motorových vozidel na veřejně přístupné
účelové komunikaci před domem čp. 188 a 189 a Rozhodnutí Městského úřadu, Odboru dopravy,
čj. OD/64/18 o omezení parkování motorových vozidel před domem „Služeb sociální péče Tereza“
čp. 180.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 2. Hrobové místo
Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 108-109 (Svobodovi),
uzavřenou podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 479/2001 Sb.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 3. Parcela 404/1
Rada obce projednala Oznámení o odstoupení od koupi parcely č. 404/1 manžely Makovičkovými
a manžely Halamovými. Přístupy k nemovitostem sousedícím s touto parcelou budou řešeny
věcným břemenem - služebnosti přístupu.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 4. GDPR
Rada obce projednala sdělení Svazu místních samospráv o zařazení obce, respektive školského
zařízení do projektu SMS ČR na pomoc obcím a školám s implementací GDPR.
Rada obce bere na vědomí.

Ad. 5. Žádost o uzavření SoSB
Rada obce projednala Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-4016132/VB/003 mezi obcí Benešov u Semil a ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupenou Kollert elektro s.r.o. na umístění zařízení distribuční soustavy v pozemku p.č. 380/2.
Rada obce pověřuje starostu jednáním se zástupcem Kollert elektro s.r.o. o nalezení jiné varianty
řešení umístění zařízení distribuční soustavy.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 6. SMS zasílání
Rada obce projednala nabídku firmy Neogenia na provozování Mobilního rozhlasu v obci. Rada se
po projednání rozhodla tuto nabídku nevyužít.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 7. Příjmová část rozpočtu
Rada obce projednala příjmovou část rozpočtu obce Benešov u Semil na rok 2018 a to dle
skutečných příjmů v roce 2017 a predikce daňových příjmů obce v roce 2018 dle materiálu firmy
Cityfinance.
Rada obce bere na vědomí.
Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 23.1.2018
č. 8/RO/2018: Rada obce bere na vědomí Rozhodnutí Městského úřadu Semily, Odboru dopravy,
čj. OD/93/18 a čj. OD/64/18.
č. 9/RO/2018: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 108-109 dle návrhu.
č. 10/RO/2018: Rada obce bere na vědomí Oznámení o odstoupení od koupi parcely č. 404/1
manžely Makovičkovými a manžely Halamovými. Rada obce pověřuje starostu
zajištěním vyhotovení vkladu věcného břemena - služebnosti přístupu k okolním
pozemkům několika majitelů.
č. 11/RO/2018: Rada obce bere na vědomí sdělení Svazu místních samospráv o zařazení obce,
respektive školského zařízení do projektu SMS ČR na pomoc obcím a školám
s implementací GDPR.
č. 12/RO/2018: Rada obce bere na vědomí Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016132/VB/003 mezi obcí Benešov u
Semil a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou Kollert elektro s.r.o. na umístění
zařízení distribuční soustavy v pozemku p.č. 380/2. Rada obce pověřuje starostu
jednáním se zástupcem Kollert elektro s.r.o. o nalezení jiné varianty řešení
umístění zařízení distribuční soustavy.
č. 13/RO/2018: Rada obce bere na vědomí nabídku firmy Neogenia na provozování Mobilního
rozhlasu v obci. Rada obce rozhodla této nabídky nevyužít a pověřuje starostu
obce sdělením firmě Neogenia rozhodnutí Rady obce.
č. 14/RO/2018: Rada obce bere na vědomí příjmovou část rozpočtu obce Benešov u Semil na rok
2018 a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce.
Zapsal dne 24.1.2018 Radek Nesvadba

Dalibor Lampa
starosta

Radek Nesvadba
místostarosta

