
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 28.5.2018 

 

Přítomni:  

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

 

Omluveni: 

 Menšík Zdeněk 

 

Program: 

1. Žádosti o přidělení bytu 

2. Nájemní smlouva hrobové místo 

3. Rozpočtová změna 

4. Souhlas se stavbou – optický kabel 

5. GDPR - sazebník 

 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Žádosti o přidělení bytu 

Rada obce projednala žádosti Adély Kocvarové a Čestmíra Fucimana o přidělení obecního bytu. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

 

Ad. 2. Nájemní smlouva hrobové místo 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 280 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. Rozpočtová změna 

Rada obce projednala rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové opatření č. 3  je přílohou č. 1 tohoto 

zápisu.  

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

Ad. 4. Souhlas se stavbou – optický kabel 

Rada obce projednala žádost České telekomunikační infrastruktury a.s. o umístění nového 

optického kabelu na pozemcích p.č. 2493/3 a 2493/1, které jsou v majetku obce Benešov u Semil. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. GDPR - sazebník 

Rada obce projednala Sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na 

informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 

2016/679. 

Rada obce schvaluje čtyřmi hlasy. 

 

 



 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 28.5.2018 

 

č. 54/RO/2018: Rada obce bere na vědomí žádosti Adély Kocvarové a Čestmíra Fucimana o 

přidělení obecního bytu a postupuje je bytové komisi k zařazení do bytového 

pořadníku. 

č. 55/RO/2018: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 280 dle návrhu. 

č. 56/RO/2018: Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu. 

č. 57/RO/2018: Rada obce bere na vědomí žádost České telekomunikační infrastruktury a.s.  o 

umístění nového optického kabelu a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 58/RO/2018: Rada obce schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 

123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení 

EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 

 

 

 

Zapsal dne 4.6.2018  Radek Nesvadba 

 

 

        Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 

Přílohy: 

č. 1 – Rozpočtové opatření č. 3. 


