
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 12.6.2018 

 

Přítomni:  

Lampa Dalibor, Klimeš Petr, Nesvadba Radek 

 

Omluveni: 

 Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk 

 

Program: 

1. Žádost o byt 

2. Výsledek hospodaření 1.-5. 2018 

3. Zrušovací vyhláška č. 1/2018 

4. Plán práce na II. pololetí 2018 

5. Program zastupitelstva 28.6.2018 

6. Smlouva o smlouvě budoucí 

7. Dopis a metodika z MV ČR 

8. Zakoupení kartáče 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad. 1. Žádost o byt 

Rada obce projednala žádosti Martina Koudelky o přidělení obecního bytu. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 2. Výsledek hospodaření 1.-5. 2018 

Starosta obce seznámil členy rady obce s výsledkem hospodaření obce Benešov u Semil za období 

leden až květen 2018.  

Rada obce bere na vědomí. 

Ad. 3. Zrušovací vyhláška č. 1/2018 

Rada obce projednala Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška č. 5/2006, Požární řád.  

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Plán práce na II. pololetí 2018 

Rada obce projednala návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na II. pololetí roku 2018. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Program zastupitelstva 28.6.2018 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 29.6.2016. 

1. Plán práce na II. pololetí 2018 

2. Rozpočtové opatření č. 4 

3. Směrnice č. 1/2018 – GDPR 

4. Zrušovací vyhláška č. 1/2018 

5. Požární řád 

6. Závěrečný účet obce 2017 

7. Závěrečný účet MR Pojizeří 2017 

8. Účetní závěrka obce 2017 

9. Souhlas pro firmu Tosan Praha 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

11. Bytový pořadník červen 2018 



12. Žádost linka bezpečí, z.s. 

13. Výsledek hospodaření obce 1. – 5.2018 

14. Různé 

 

Rada obce schvaluje třemi hlasy. 

 

Ad. 6. Smlouva o smlouvě budoucí 

Rada obce projednala Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky p.č. 2538, 1415, 

101, 1414/2, 2523/24, 2523/22, 2523/29, 118/3, 118/1, 56 mezi obcí Benešov u Semil a Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 7. Dopis a metodika z MV ČR 

Starosta obce seznámil Radu obce s dopisem z Ministerstva spravedlnosti o zápisu veřejných 

funkcionářů do Centrálního registru oznámení a dále s Metodikou k podávání oznámení veřejnými 

funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 8. Zakoupení kartáče 

Rada obce projednala zakoupení kartáče na kartáčování chodníků a víceúčelové plochy. 

Rada obce schvaluje třemi hlasy. 

 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 12.6.2018 

 

č. 59/RO/2018: Rada obce bere na vědomí žádosti Martina Koudelky o přidělení obecního bytu a 

postupuje ji bytové komisi k zařazení do bytového pořadníku. 

č. 60/RO/2018: Rada obce bere na vědomí výsledek  hospodaření obce Benešov u Semil za období 

leden až květen 2018. 

č. 61/RO/2018: Rada obce bere na vědomí a postupuje k projednání zastupitelstvu obce Obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, 

Požární řád. 

č. 62/RO/2018: Rada obce bere na vědomí návrh Plánu práce Rady a Zastupitelstva obce na II. pololetí 

roku 2018 a postupuje jej k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 63/RO/2018: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 28.6.2018. 

č. 64/RO/2018: Rada obce bere na vědomí a postupuje k projednání zastupitelstvu obce Smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky p.č. 2538, 1415, 101, 1414/2, 

2523/24, 2523/22, 2523/29, 118/3, 118/1, 56 mezi obcí Benešov u Semil a Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s. 

č. 65/RO/2018: Rada obce bere na vědomí dopis z Ministerstva spravedlnosti o zápisu veřejných 

funkcionářů do Centrálního registru oznámení a dále Metodiku k podávání oznámení 

veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. 

č. 66/RO/2018: Rada obce schvaluje zakoupení kartáče na kartáčování chodníků a víceúčelové plochy. 

 

 

Zapsal dne 19.6.2018  Radek Nesvadba 

 

 

 

        Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 

 


