Obec Benátky
Obecní úřad Benátky

IN FO R MAC E
o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky
Místo konání:

Obec Benátky – obecní úřad

Doba konání:

19.9.2018 od 19:00 hodin

Navržený program:

1) Úvod
2) Věcná břemena Vodovod Benátky
3) Znak a vlajka obce Benátky
4) Zpracování osobních údajů GDPR
5) Cyklostezka chodníček
6) Rozpočtová opatření
7) Opravy obecních komunikací
8) Žádost Komitét pro udržování památek 1866
9) Různé
10) Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.9.2018

Jméno: Tomáš Bouček

podpis: .............................................

Sejmuto z úřední desky dne: 19.9.2018
Jméno: Tomáš Bouček

podpis: .............................................

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 19.9.2018 od 19.00
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Benátky bylo zahájeno v 19:00. hodin panem starostou
Tomášem Boučkem. (dále jen předsedající)
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni za občany viz prezenční listina.
Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Předsedající požádal o doplnění a schválení programu jednání. Nikdo s přítomných
program nedoplnil, zastupitelé program schválili. Dále bylo schváleno, že diskuze bude
probíhat ke každému bodu jednotlivě.

1) Úvod
Starosta uvítal zastupitele obce Benátky i přítomného občana a zahájil schůzi obecního
zastupitelstva v Benátkách.
2) Věcná břemena Vodovod Benátky
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací při realizaci smluv o věcném břemeni k
realizované stavbě veřejného vodovodu a jejich zápisech na Katastrálním úřadě pro
Královéhradecký kraj, pracoviště Hradec Králové.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací při realizaci smluv o věcném
břemeni k realizované stavbě veřejného vodovodu a jejich zápisech na Katastrálním úřadě
pro Královéhradecký kraj, pracoviště Hradec Králové.

3) Znak a vlajka obce Benátky
Starosta předložil zastupitelům nabídku od firmy Alerion s.r.o. na vyhotovení symbolů obce
Benátky

Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje výběr symbolů obce Benátky v následujícím sestavení:
•
•
•
•
•
•
•
•

Slavnostní vyšívaný znak obce Benátky ve velkém provedení 80 x 100 cm
Smaltovaný ovál se znakem a názvem obce Benátky
Smaltovaný ovál s velkým státním znakem ČR a nápisem OBECNÍ ÚŘAD
Smaltovaný ovál s textem VÍTÁ VÁS OBEC BENÁTKY – 3ks
Hasičský smaltovaný ovál
Venkovní polyesterová vlajka se znakem obce Benátky – 3 ks
Venkovní polyesterová vlajka ČR
Stolní vlaječky se znakem a názvem obce Benátky ve tvaru štítu – 100 ks

A pověřují starostu zajištěním a podpisem smlouvy
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje související Rozpočtové opatření
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
4) Zpracování osobních údajů GDPR
Starosta předložil zastupitelům zpracované směrnice a další podklady týkající se GDPR.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje:
•
•
•
•

Směrnice pro nakládání s osobními údaji
Směrnice – Organizační řád obecního úřadu
Spisový řád obec Benátky
Pracovní řád obec Benátky

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
5) Cyklostezka chodníček
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací při přípravě projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení na výstavbu společné cyklostezky pro pěší a cyklisty v obci Benátky.
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací při přípravě projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu společné cyklostezky pro pěší a cyklisty
v obci Benátky.
6) Rozpočtová opatření
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření číslo 4,5 a 6/2018
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 4,5 a 6/2018

7) Opravy obecních komunikací
Starosta seznámil zastupitele se stavem obecních místních komunikací a přednesl návrhy na
jejich opravy.
Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje opravy obecních místních komunikací a
pověřuje starostu zajištěním.
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje rozpočtové opatření vzniklé tímto opatřením.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
8) Žádost Komitét pro udržování památek 1866
Starosta seznámil zastupitele s žádostí o vyčlenění finančních prostředků obce na rok 2019
na opravu pomníků z prusko-rakouské války z roku 1866 v katastru obce Benátky
Usnesení č.7:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí žádost o vyčlenění finančních
prostředků obce na rok 2019 na opravu pomníků z prusko-rakouské války z roku 1866
v katastru obce Benátky a pověřuje starostu zajištěním podrobnějších informací o opravě a
přednesení žádosti na nějakém následujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce Benátky.
9) Různé
Starosta seznámil zastupitele s uskutečněním nohejbalového turnaje o pohár obce Benátky
dne 28.9.2018.

10) Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast.
Starosta ukončil schůzi obecního zastupitelstva obce Benátky.
Schůze byla ukončena dne 19.9.201 v 22.15
Zápis byl vyhotoven dne: 19.9.2018

Zapisovatel : Tomáš Bouček

….................................. dne : …..................................

Ověřovatelé : Bc. Ivo Svoboda

….................................. dne : …..................................

Starosta:

Petr Holeček

….................................. dne : …..................................

Tomáš Bouček

….................................. dne : …..................................

Přílohy:
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2:Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
Příloha č. 3: Rozpočtové opatření č. 4,5 a 6/2018

Příloha č.1 Prezenční listina
Bouček Tomáš:

….................................................

Forstová Helena:

….................................................

Kafka Martin :

….................................................

Holeček Petr:

….................................................

Bc. Svoboda Ivo :

….................................................

Občané. Jaroslav Koďousek

