
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil a Finančního výboru dne 6.2.2018 

 

Přítomni:     Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří,  Ing. Bís Ladislav, Hubař Jan 

  

Omluveni:   Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek, Dolenský Vladimír  

 

Program: 

1. Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2017 

2. Informace o změně jízdního řádu 

3. Nabídka – program ke GDPR, Spisová služba 

4. Objednávky služeb pro Obec a ZŠ se SMS od SMS-služby s.r.o. ( GDPR) 

5. Informace o průběhu jednání, přípojka Sivková 

6. Program ZO dne 22.2.2018 

7. Výdajová část rozpočtu na rok 2018 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2017 

 Rada obce se seznámil se Zprávou o bezpečnostní situaci za rok 2018 a bere tuto zprávu na vědomí. 

Zpráva bude předložena na jednání zastupitelstva. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 2. Informace o změně jízdního řádu 

Rada obce vzala na vědomí informaci, že žádost o změnu JŘ byla předána Koridu k projednání.                      

 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Nabídka – program Spisová služba 

Rada obce souhlasí se zakoupením programu „Spisová služba“ od poskytovatele účetnictví firmy Alis. 

Spisová služba v elektronické podobě je podmínkou úspěšné implementace GDPR. 

 

Rada obce schvaluje třemi hlasy. 

 

Ad. 4. Obec a ZŠ – objednávky služeb od SMS 

 Rada obce schválila závazné objednávky služeb od SMS-služby s.r.o v rámci projektu„ SMS ČR           

na pomoc obcím a školám“ pro Obec Benešov u Semil a ZŠ a MŠ Benešov u Semil, příspěvková 

organizace, v oblasti zavedení Směrnice EU – GDPR a objednala i služby „pověřence“ pro obě 

organizace.  

Rada schvaluje objednávky služeb od SMS-služby s.r.o pro Obec Benešov u Semil a ZŠ a MŠ Benešov          

u Semil, příspěvková organizace, při realizaci směrnice EU – GDPR. 

 

Ad. 5. Přípojka Sivková 

Rada obce se seznámila se zprávou o jednání s projektantem Kollert elektro s.r.o a nadále preferuje 

řešení navržené panem Ing. Janem Martincem, který navrhuje jinou trasu. V případě, že projektant bude 

nadále trvat na své trase, obec dá souhlas s umístěním vedení NN pod účelovou komunikací pouze za 

podmínky, že pod komunikací bude proveden řízený protlak a do něho uloženo vedení NN.  

 

Rada obce bere na vědomí. 



 

Ad. 6. Program jednání ZO Benešov u Semil 

Rada obce schválila návrh programu jednání ZO Benešov u Semil dne 22.2.2018  

Rada obce schvaluje třemi hlasy. 

 

Ad. 7. Výdajová část rozpočtu 

Rada obce spolu s Finančním výborem projednala výdajovou část rozpočtu obce Benešov u Semil na 

rok 2018. Seznámila se se skutečnými výdaji v roce 2017 a předpokládanými výdaji obce v roce 2018 

v jednotlivých oblastech-paragrafech, členěných na položky. Po projednání Rada a Finanční výbor tento 

materiál předkládají do zastupitelstva a doporučují jeho schválení.  

Rada obce předkládá návrh výdajové části Rozpočtu 2018 ke schválení zastupitelstvu obce a doporučuje 

jeho schválení.   

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 6.2.2018 

 

č. 15/RO/2018:   Rada obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2017. 

č. 16/RO/2018:   Rada obce bere na vědomí informaci o změně jízdního řádu.  

č. 17/RO/2018:    Rada obce schvaluje zakoupení programu Spisová služba. 

č. 18/RO/2018:   Rada schvaluje objednávky služeb od SMS-služby s.r.o pro Obec Benešov               

                            u  Semil a  ZŠ a MŠ Benešov u Semil, příspěvková organizace,  při realizaci   

                            směrnice EU – GDPR. 

č. 19/RO/2018:   Rada obce bere na vědomí informaci o jednání s projektantem přípojky k paní       

                            Sivkové a stanovuje podmínku (řízený protlak) k uložení vedení NN pod     

                            účelovou komunikaci.  

č. 20/RO/2018:   Rada obce schvaluje  návrh programu jednání ZO Benešov u Semil  dne 22.2.2018.  

č. 21/RO/2018:   Rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh výdajové části Rozpočtu 2018         

                            a doporučuje jeho přijetí.  

 

 

Zapsal dne 7.2.201 8 Dalibor Lampa 

 

         

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


