
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 3.4.2018 

 

Přítomni:  

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

Omluveni:  

 Menšík Zdeněk 

 

Program: 

1. Rozpočtové opatření č. 1/2018 

2. Rozpočet stavebních prací sociálky Hasičárna 

3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na 2018 – 2021 za obec Benešov u Semil 

4. Smlouvy na GDPR obec a škola 

5. VPS spolky 

6. VPS s mikroregionem 

7. Návrh programu jednání ZO dne 19.4.2018 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Rozpočtové opatření č. 1/2018 

Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 1/2018. Rozpočtové opatření č. 1/2018 je přílohou č. 

1 tohoto zápisu. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

 

Ad. 2. Rozpočet stavebních prací sociálky Hasičárna 

Rada obce projednala rozpočet stavebních prací na rekonstrukci sociálního zařízen v hasičské 

zbrojnici.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na 2018 – 2021 za obec Benešov u Semil 

Rada obce projednala Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Benešov u Semil na 2018 -

2021.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Smlouvy na GDPR obec a škola 

Rada obce projednala Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro 

obec a školu. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. VPS spolky 

Rada obce projednala Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Benešov u 

Semil s jednotlivými spolky působícími na území obce. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 6. VPS s mikroregionem 

Rada obce projednala Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Benešov u Semil 

Mikroregionu Pojizeří na zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na projekt „Předcházení vzniku 

odpadů v Mikroregionu Pojizeří“. 

Rada obce bere na vědomí. 



 

Ad. 7. Návrh programu jednání ZO dne 19.4.2018 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 19.4.2018. 

1. Oprava sociálního zařízení Hasičárna 

2. Rozpočtové opatření č. 2/2018 

3. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ příspěvková organizace 

4. Střednědobý výhled Obce Benešov u Semil 

5. VPS Sokol 

6. VPS Myslivci 

7. VPS SDH 

8. VPS KČT 

9. VPS TJ 

10. VPS s MR Pojizeří 

11. Sosb – vedení NN paní Filipová 

12. Souhlas s podmínečným využitím pozemků – Pojizerka 

13. Přístřešky na kontejnery 

14. Diskuse 

 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 3.4.2018 

 

č. 34/RO/2018: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle návrhu. 

č. 35/RO/2018: Rada obce bere na vědomí rozpočet na rekonstrukci sociálního zařízení v hasičské 

zbrojnici a postupuje jej k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 36/RO/2018: Rada obce bere na vědomí Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Benešov 

u Semil na 2018 -2021a postupuje jej k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 37/RO/2018: Rada obce bere na vědomí Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu 

osobních údajů pro obec a školu. 

č. 38/RO/2018: Rada obce bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Obce Benešov u Semil s jednotlivými spolky působícími na území obce a postupuje 

je k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 39/RO/2018: Rada obce bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Benešov 

u Semil Mikroregionu Pojizeří na zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na projekt 

„Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Pojizeří“ a postupuje ji k projednání 

Zastupitelstvu obce. 

č. 40/RO/2018: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 19.4.2018.  

 

 

Zapsal dne 9.4.2018  Radek Nesvadba 

 

 

        Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

1. Rozpočtové opatření č. 1/2018. 


