Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk
Pohořalý Martin
Urbanec Jan
Braunová Radka
Hendrych Marek
Tomáš Kamil

Hervert Jiří
Honců Dana
Janatová Monika
Machová Veronika
Petrák Tomáš
Šochovský Pavel
Zelinka Miroslav

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: T. Petrák , J. Urbanec ,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 4. zasedání OZ ze dne 24.2. 2015.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 4.3.,23.3. a 13.4.2015.
4) Projednání vodovodu a kanalizace v DŠ a možného podílu obce.
5) Schválení smlouvy se SFŽP (dotace škola Benecko).
6) Pozemkové záležitosti.
7) Schválení rekonstrukce veřejného osvětlení na Rychlově.
8) Rozhodnutí, co se starou ČOV Benecko.
9) Projednání vyhlášky o psech.
10) Projednání umístění parkoviště pro školu v DŠ.
11) Oprava krajské silnice.
12) Nové webové stránky obce.
13) Účetní a rozpočtové záležitosti.
14) Členství ve Svazu měst a obcí ČR.
15) Různé.
16) Závěr.

5. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:06 hodin. Přivítal přítomné hosty
zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 14, omluven S. Klimenta, zároveň všem oznámil,
že je ze zasedání zastupitelstva pořizován audio záznam. Také přivítal pana Hejduka zástupce VHS
Turnov.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: T. Petrák, J. Urbanec,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání s tím, že bod 4 bude
projednán hned po bodu 1, b) ověřovatele zápisu: T. Petrák, J. Urbanec, c) zapisovatelku I.
Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
4) Projednání vodovodu a kanalizace v DŠ a možného podílu obce.
Ing. Milan Hejduk, předseda rady Vodohospodářského sdružení Turnov seznámil přítomné se
záměrem rekonstrukce vodovodu Bátovka – Jilemnice a současně s tím i výměnou vodovodních
řadů a přípojek v části Dolních Štěpanic. S tím bude rekonstruována i silnice včetně nového povrchu
vozovky. Nabízí se možnost současně s vodovodem položit i kanalizaci v Dolních Štěpanicích.
S projektováním kanalizace se začalo již před několika lety na základě požadavku občanů Dolních
Štěpanic. Pokud se tato možnost nevyužije, bude možná na několik desetiletí nereálné kanalizaci
budovat, neboť rozkopávat znovu novou silnici asi nikdo nedovolí. Tato velká akce se uskuteční pouze
v případě získání dotace, ale i tak bude nutný příspěvek obce, který by činil v závislosti na výši dotace
max. 15 mil. Kč.
Návrh usnesení : ZO projednalo záměr rozsáhlého investičního projektu v lokalitě Dolních Štěpanic.
V této souvislosti akceptuje povinnost budoucího spolufinancování ze strany obce a doporučuje
Vodohospodářskému sdružení Turnov realizovat všechny přípravné inženýrské činnosti včetně
na podání dotačních žádostí.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 1 (Honců). Zdržel se 1 (Braunová).
Usnesení č. 4) schváleno.
2) Schválení zápisů z 4. OZ ze dne 24.2.2015.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 4. veřejného zasedání OZ Benecko, které se konalo
dne 24.2.2015.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2 schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 4.3., 23.3. a 13.4.2015.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 4.3.,23.3.
a 13.4.2015.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3 schváleno.
5) Schválení smlouvy se SFŽP (dotace škola Benecko).
Starosta seznámil přítomné s obsahem smlouvy o dotaci na ZŠ Benecko.
Návrh usnesení : Souhlas s podpisem smlouvy č. 14202993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí .
Výsledek Hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.5) schváleno.

6) Pozemkové záležitosti.
a) Byl projeven zájem o koupi pozemku 310/5 v k.ú. Mrklov. Záměr prodeje byl zveřejněn. Přihlásil
se jeden zájemce, pan Kolarčík z Vrchlabí. Obec prodává obecní pozemky za 350,-Kč za 1m2.
Návrh usnesení : Souhlas s prodejem pozemku zájemci za 350,-Kč za 1m2.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 a) schváleno.
b) Obec projevila zájem o směnu pozemků p.č. 1425/2 a 1425/1 oba v k.ú. Horní Štěpanice
a pozemku p.č. 1679 v k.ú. Mrklov za pozemky p.č. 1091/3 a 1672/1 oba v k.ú. Mrklov. Po části
pozemků vede cesta na Chlomek.
Návrh usnesení : Souhlas s uskutečněním směny výše jmenovaných pozemků.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 b) schváleno.
c) Obec opětovně žádala Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemku pod
prodejnou v Horních Štěpanicích. Pozemek zatím nelze převést, musí doběhnout veškeré lhůty
k církevním restitucím.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
d) Obec požádala Státní pozemkový fond o převod pozemků v Mrklově, po části těchto pozemků
vede cesta. Cestu máme nechat zaměřit a zařadit mezi komunikace, pak by byl převod možný.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Schválení rekonstrukce veřejného osvětlení na Rychlově. ČEZ při rekonstrukci el. sítě (dráty,
sloupy) sundá ze sloupů naše vedení veřejného osvětlení, ale zpět na nové sloupy si ho musíme dát
sami. Celý Rychlov je po rekonstrukci bez VO. Nabídka od F. Kynčla je nejlevnější, ale jsou dlouhé
dodací lhůty. T. Petrák – poptat jinou firmu. Po zkušenostech však víme, že Fr. Kynčl má dobré ceny.
Návrh usnesení : Souhlas s montáží veřejného osvětlení na Rychlově dle cenové nabídky F. Kynčla,
ve smlouvě o dílo dohodnout termíny zhotovení a sankce za nedodržení termínu.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7) schváleno.
8) Rozhodnutí co se starou ČOV Benecko.
Budova ČOV je nyní v majetku VHS Turnov, pozemky pod budovou jsou naše. VHS budovu ČOV
nepotřebuje, nabízí dvě varianty – buď nám budovu převede zpět tak jak je, - nebo budovu odstraní
a převede na obec čistý pozemek.
Návrh usnesení : Zveřejníme nabídku na možné využití budovy ČOV a podle zájmu se rozhodneme
o dalším postupu.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8) schváleno.
9) Projednání vyhlášky o psech.
V obci se stále víc pohybují volně pobíhající psi. Můžeme vydat vyhlášku o zákazu volného pobíhání
psů. Dotaz – zda jsou nějaké sankce a jakým způsobem je tato vyhláška vymahatelná?
Návrh usnesení : Souhlas se zjištěním, jaké mohou být sankce, jakým způsobem je vyhláška
vymahatelná a poté se rozhodnout o vydání vyhlášky.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1 (Šochovský).
Usnesení č. 9) schváleno.
10) Projednání umístění parkoviště pro školu v Dolních Štěpanicích.
Obec žádala Dopravní inspektorát o snížení rychlosti v úseku u školy, nebylo nám vyhověno. Pro
zvýšení bezpečnosti dětí při příchodu a odchodu ze školy se obec rozhodla vybudovat parkoviště.
Zastupitelé dostali předběžné návrhy na parkovací plochy u školy. Bude třeba počkat na dokončení
projektu na vodovod a kanalizaci, aby nedošlo ke kolizi s parkovací plochou. Také je třeba prověřit,
zda nebude nutný projekt a stavební povolení. Starosta zjistí všechny potřebné informace a dle toho

bude dále postupováno.
Návrh usnesení : Souhlas s vybudováním parkoviště dle předloženého situačního zákresu a
v koordinaci se záměrem stavby kanalizace a vodovodu.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10) schváleno.
11) Oprava krajské silnice.
Kraj připravuje pro příští rok rekonstrukci silnice v úseku Prakovice – Benecko (zatáčka u Bellevue).
Jednáme o variantě dotáhnout opravu až ke Zlaté vyhlídce. To je první etapa. Druhá etapa jsou Dolní
Štěpanice , rekonstrukce silnice po položení vodovodu a kanalizace. Třetí etapa je Benecko – Křížovky
– Mrklov. Na tuto část není aktuální dokumentace. Dle jednání s vedoucím odboru dopravy KÚ LK
by mohlo pomoci, kdyby obec nechala na své náklady udělat projekt a ten pak darovala Libereckému
kraji. Ale ani to není zárukou, že silnici přednostně udělají.Cena za projekt byla odhadnuta na 700 tis.
Kč, ale po dalším upřesnění může dosáhnout až 1,9 mil. Kč.
Návrh usnesení : Souhlas s neobjednáním vypracování projektové dokumentace na krajskou silnici
v úseku „Mrklov – Bellevue“ za obecní peníze a jednat s krajem, aby zadal vypracování projektové
dokumentace.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdžel se 0.
Usnesení č. 11) schváleno.
12) Nové webové stránky obce.
Zastupitelé se seznámili s návrhem na webové stránky obce od firmy Galileo.
Návrh usnesení : Souhlas s objednáním nových webových stránek obce společností Galileo.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 12) schváleno.
13) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a) Změna rozpočtu č. 2/2015 – rozpočtové opatření č. 2
Příjmy: Přesuny mezi paragrafy. Paragraf: položka 2412 Splátky půjček od práv. osob, paragraf 2279
Záležitosti ostatních drah
Výdaje: přesuny mezi paragrafy a položkami: Paragraf 3639 Komunální služby, paragraf 5512 Požární
ochrana, paragraf 6171 Činnost místní správy, paragraf 6409 Ostatní činnosti.
Celkové příjmy i výdaje nejsou změněny.
Příjmy celkem: 21201000,- Kč, výdaje celkem: 17601070,- Kč
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015 – rozpočtové opažení č. 2.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 a) schváleno.
b) Plnění rozpočtu k 31. 3. 2015
Daňové příjmy:
skutečnost
4 644 030,84 Kč
35,72 %
Nedaňové příjmy:
skutečnost
4 529 540,24 Kč
56,62 %
Kapitálové Příjmy:
skutečnost
0 Kč
Přijaté transfery
skutečnost
50 274,-Kč
25,00 %
Celkem:
skutečnost
9 223 845,08 Kč
43,51 %
Běžné výdaje
skutečnost
5 508 011,51 Kč
36,84 %
Kapitálové výdaje
skutečnost
135 612,85 Kč
5,12 %
Celkem
skutečnost
5 643 624,36 Kč
32,06 %
Zastupitelstvo obce bere plnění rozpočtu na vědomí.
14) Členství ve Svazu měst a obcí ČR.
Starosta seznámil přítomné s členstvím v tomto svazu. V minulosti jsme členem svazu byli. Členství
bylo ukončeno a vstoupili jsme do Sdružení místních samospráv ČR.
Návrh usnesení : V současné době do svazu nebudeme vstupovat.

Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 14) schváleno.
15) Různé.
a) Budova ZŠ Benecko prochází zateplením fasády. Bude třeba vybrat barevné provedení.
Návrh usnesení : Barevné provedení vybere vedení školy + školská rada a tento barevný návrh
odsouhlasí rada obce.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 15 a) schváleno.
b) Opravovat budeme i MŠ Benecko – výměna oken, podbití, sundání eternitu ze stěny, natření
fasády – barevné řešení bude vycházet z tlumených barev. Zateplovat nebudeme, pokazilo by to
historický ráz budovy.
Návrh usnesení : Barevné provedení vybere vedení školky + školská rada a tento barevný návrh
odsouhlasí rada obce.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 15 b) schváleno.
c) Zastupitelé obdrželi cenové nabídky na nátěr MŠ Benecko od firmy Nosek-Buchar cca 84 tis. a
firmy Malpona cca 51 tis.akrylátová a cca 62 tis. silikátová barva.
Návrh usnesení : Souhlas s nabídkou firmy Malpona za cca 62 tis.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 15 c) schváleno.
d) Podbití a oprava fasádních prvků MŠ Benecko, výměna oken MŠ Benecko, rekonstrukce sociálního
zařízení v ZŠ Dolní Štěpanice.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo souhlasí aby výběr firem na opravy a rekonstrukci výše uvedeného
provedla rada obce s tím, že budou předloženy alespoň dvě nabídky na každý výše zmíněný prvek.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 15 d) schváleno.
e) Návrh MUDr. Kuželové - aby přes léto nesvítilo v DŠ veřejné osvětlení. Večer je dlouho světlo
a ráno se rozednívá brzy. Mohlo by se ušetřit. Lepší by bylo lépe nastavit spínací čas VO.
Návrh usnesení : Souhlas, aby v Dolních Štěpanicích nesvítilo přes léto veřejné osvětlení.
Výsledek hlasování : Pro 0. Proti 11. Zdržel se 3 (Janatová, Petrák,Urbanec).
Usnesení č. 15 e) neschváleno.
f) Motorkářské požehnání. O prodlouženém víkendu se Beneckem uskuteční průjezd kolony
motocyklů motorkářského požehnání. Pořadatel požádal o příspěvek 25 tis.na doprovodný program
na parkovišti na Benecku. Janatová – přispět do obvyklé výše ( 1 tis.).
Návrh usnesení : Souhlas s příspěvkem 1000,-Kč.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 15 f) schváleno.
g) Středisko služeb Benecko s.r.o. informace. Starosta podal přítomným informace o Středisku služeb
Benecko s.r.o. od jeho vzniku až do současnosti. Zmínil důvod založení, náplň činnosti, financování,
personální obsazení, mzdy zaměstnanců a přínos pro obec. Odkázal také na článek v posledním Poslu,
který o tématu pojednává. Poté se přihlásil o slovo Radomír Kynčl z Dolních Štěpanic. Nejprve hovořil
na téma zveřejnění mezd konkrétních zaměstnanců služeb s tím, že v této věci zastupuje pana Zdeňka
Trýznu z Dolních Štěpanic, který tento dotaz inicioval. K tomu pan Kynčl přečetl i stanovisko
ombudsmana. Starosta vysvětlil, že rozpětí mezd zaměstnanců sdělil, konkrétní jmenný seznam
dle právního názoru nelze zveřejnit, ale požádali jsme ještě dále o stanoviska dalších úřadů a pokud
budeme moci zveřejnit další informace bez nebezpečí udělení pokuty, rádi tak učiníme. Další
připomínky pana Kynčla se týkaly personálních záležitostí Střediska služeb. Na toto téma se mluvilo
již mnohokrát, vše bylo již mnohokrát vysvětleno. Pan Kynčl se ještě pozastavil nad zápisem
v obchodním rejstříku, jak je zapsáno Středisko služeb. Starosta vysvětlil, že zápis dělal soud na
základě notářského zápisu standartním způsobem.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

16) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 21:50 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 30.4.2015
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřil : T. Petrák,
J. Urbanec.

