Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 15.5.2018
Přítomni:
Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk , Nesvadba Radek
Program:
1. Informace z porady starostů
2. Směrnice č. 1/2018 GDPR
3. Registrace CAS
4. Havárie vodovodního potrubí Sportovní areál
5. Žádost linka bezpečí Liberec
6. Zřízení VPP
7. Smlouva hrobové místo
8. Kontejnerové boxy a mytí kontejnerů
9. Změna termínu/hodiny konání Rady 28.5.2018
10. Plán rozvoje sportu
11. Jednání s právníkem
12. Různé
Projednání jednotlivých bodů:
Ad. 1. Informace z porady starostů
Starosta obce seznámil členy Rady obce s informacemi z porady starostů na MěÚ Semily dne
20.4.2018.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 2. Směrnice č. 1/2018 GDPR
Rada obce projednala projednala Směrnici č. 1/2018 pro nakládání s osobními údaji.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 3. Registrace CAS
Starosta obce informoval Radu obce, že na MV byla schválena registrace na Cisternovou
automobilovou stříkačku.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 4. Havárie vodovodního potrubí Sportovní areál
Starosta obce informoval Radu obce, že ve sportovním areálu došlo k havárii PE potrubí za
vodoměrem, kdy voda unikala do vodovodní šachty. Na příští jednání rady obce starosta připraví
rozpočtové opatření.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 5. Žádost linka bezpečí Liberec
Rada obce projednala Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Rada obce bere na vědomí.

Ad. 6. Zřízení VPP
Rada obce projednala podání žádosti o zřízení jednoho místa VPP.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 7. Smlouva hrobové místo
Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 373 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. 8. Kontejnerové boxy a mytí kontejnerů
Starosta obce informoval Radu obce o objednání čtyř kontejnerových boxů a o proběhlém mytí
kontejnerů na tříděný odpad.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 9. Změna termínu/hodiny konání Rady 28.5.2018
Místostarosta obce požádal Radu obce o změnu termínu nebo času příštího jednání Rady obce.
Schváleno přesunutí termínu rady na 27.5.2018 od 19:00 hodin.
Rada obce schvaluje pěti hlasy.
Ad. 10. Plán rozvoje sportu
Starosta obce informoval Radu obce o průběhu přípravy OZV Plán rozvoje sportu.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 11. Jednání s právníkem
Starosta obce informoval Radu obce, že dne 16.5.2018 proběhne jednání s Mgr. Holubičkou o
možné spolupráci s obcí Benešov u Semil.
Rada obce bere na vědomí.
Ad. 12. Různé
Starosta obce informoval Radu obce, že Veřejnoprávní smlouvy se spolky jsou podepsány a do
20.5.2018 budou na elektronické úřední desce.
Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 15.5.2018
č. 43/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informace z porady starostů na MěÚ Semily dne
20.4.2018
č. 44/RO/2018: Rada obce schválila Směrnici č. 1/2018 pro nakládání s osobními údaji. Směrnice
bude předložena i Zastupitelstvu obce ke schválení.
č. 45/RO/2018: Rada obce bere na vědomí, že na MV byla schválena registrace na Cisternovou
automobilovou stříkačku.
č. 46/RO/2018: Rada obce bere na vědomí informaci o havárii na vodovodním potrubí ve
sportovním areálu.
č. 47/RO/2018: Rada obce bere na vědomí a postupuje k projednání Zastupitelstvu obce Žádost o
podporu Linky bezpečí, z.s.
č. 48/RO/2018: Rada obce schvaluje podání žádosti o zřízení jednoho místa VPP.
č. 49/RO/2018: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 373 dle návrhu.

č. 50/RO/2018: Radu obce bere na vědomí informaci o objednání čtyř kontejnerových boxů a o
proběhlém mytí kontejnerů na tříděný odpad.
č. 51/RO/2018: Rada obce schvaluje příští termín jednání Rady obce na 27.5.2018 od 19:00 hodin.
č. 52/RO/2018: Radu obce bere na vědomí informaci o průběhu přípravy OZV Plán rozvoje sportu.
č. 53/RO/2018: Radu obce bere na vědomí, že dne 16.5.2018 proběhne jednání s Mgr. Holubičkou
o možné spolupráci s obcí Benešov u Semil.

Zapsal dne 22.5.2018 Radek Nesvadba

Dalibor Lampa
starosta

Radek Nesvadba
místostarosta

