
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 6.3.2018 

 

Přítomni:  

Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří ml.,  Nesvadba Radek 

  

Nepřítomni:  

 Menšík Zdeněk 

 

Program: 

1. GDPR informace o semináři 

2. Hrobové místo 

3. Podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje – na cisternu 

4. Podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje – nákup vybavení 

5. Přístřešky na kontejnery 

6. Kontroly – kraj 26. a 27.3., HZSLK 7.3.2018 

7. Různé  

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. GDPR informace o semináři 

Starosta obce informoval radu obce o semináři o úvodu do implementace obcí pořádaného 

Sdružením místních samospráv. Obec má uzavřenou smlouvu s SMS-služby s.r.o. a v příštích 

dnech se na obec obrátí krajský pověřenec, který bude s obcí nadále spolupracovat. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 2. Hrobové místo 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č.  78-79 (Drahný),  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 čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 3. Podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje – na cisternu 

Starosta obce informoval radu obce o podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu 

Libereckého kraje na CAS.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje – nákup vybavení 

Starosta obce informoval radu obce o podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu 

Libereckého kraje na nákup vybavení do CAS. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 5. Přístřešky na kontejnery 

Starosta obce informoval radu obce o jednání se zástupcem firmy ASA DOCK na kontejnerové 

stání. 

Rada obce bere na vědomí. 



 

Ad. 6. Kontroly – kraj 26. a 27.3., HZSLK 7.3.2018 

Starosta obce informoval radu obce o kontrolách, které proběhnou na obci – 7.3.2018 HZSLK, 26. 

a 27.3.2018 kraj. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 7. Různé 

Starosta obce informoval radu obce o změně jízdního řádu, že spoj jedoucí v 08:00 hodin bude 

nyní nově zajíždět až do Podmošny a odtud v 08:15 pojede do Semil. Dále starosta obce 

informoval radu obce o schválení technických podmínek na CAS a dalším průběhu vyřizování 

dotace.  

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 6.3.2018 

 

č. 22/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informaci o semináři o úvodu do implementace obcí 

pořádaného Sdružením místních samospráv a informaci o uzavření smlouvy s SMS-

služby s.r.o. 

č. 23/RO/2018: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 78-79 dle návrhu. 

č. 24/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informaci o podání žádosti o poskytnutí dotace 

z Dotačního fondu Libereckého kraje na CAS. 

č. 25/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informaci o podání žádosti o poskytnutí dotace 

z Dotačního fondu Libereckého kraje na vybavení do CAS. 

č. 26/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informaci o jednání se zástupcem firmy ASA DOCK na 

kontejnerové stání. 

č. 27/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informaci o kontrolách, které proběhnou na obci – 

7.3.2018 HZSLK, 26. a 27.3.2018 kraj. 

 

 

Zapsal dne 11.3.2018  Radek Nesvadba 

 

 

        Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


