Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 29.6.2016 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Klimenta Stanislav
Pohořalý Martin
Urbanec Jan
Braunová Radka Mgr.

Janatová Monika
Mejsnarová Veronika Mgr.
Petrák Tomáš
Šochovský Pavel
Tomáš Kamil
Zelinka Miroslav

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: M. Hendrych , P. Šochovský ,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 11. zasedání OZ ze dne 12.4. 2016.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 6.4., 18.4., 9.5. a 1.6.2016.
4) Výsledek kontroly hospodaření obce.
5) Závěrečný účet obce.
6) Účetní závěrka.
7) Účetní a rozpočtové záležitosti.
8) Pozemkové záležitosti.
9) Kontrola příspěvkových organizací.
10) Projednání údržbových prací a nákup vybavení ZŠ Benecko.
11) Informace o opravě silnice a dalších stavebních pracích v obci.
12) Dohoda na právnické služby pro obec.
13) Směrnice na zadávání zakázek.
14) Středisko služeb – jednatelé, činnost společnosti.
15) Různé.
16) Závěr.

12. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:05 hodin. Přivítal přítomné
hosty zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 12, omluveni Ing. Dana Honců, Jiří Hervert,
Marek Hendrych.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: P. Šochovský, J. Urbanec,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání , b) ověřovatele zápisu:
P. Šochovský, J. Urbanec, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 11. OZ ze dne 12.4.2016.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje zápis z 11. Veřejného zasedání OZ Benecko, které se
konalo dne 12.4.2016.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2 schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 6.4., 18.4., 9.5., 1.6. a 22.6.2016.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 6.4., 18.4., 9.5.,
1.6. a 22.6.2016.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3 schváleno.
4) Výsledek kontroly hospodaření obce.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2015. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byla k nahlédnutí na obecním úřadu a zveřejněna na úřední
desce obce. Při kontrole hospodaření obce za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 2
a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Závěrečný účet obce.
Zastupitelé byli seznámeni z podklady k závěrečnému účtu obce za rok 2015. Podklady pro Závěrečný
účet Obce Benecko za rok 2015 byly k nahlédnutí na obecním úřadu a zveřejněny na úřední desce
obce. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně
tvorby a použití peněžních fondů v podrobném členění a obsahu, vyúčtování finančních vztahů
ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům
a k hospodaření dalších osob. Součástí závěrečného účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015.
Návrh usnesení : Zastupitelé vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením Obce Benecko za rok 2015
bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Obce Benecko za rok 2015 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5) schváleno.
6) Účetní závěrka.
Zastupitelé byli seznámeni s podklady pro účetní závěrku za rok 2015. Podklady pro účetní závěrku
byly k nahlédnutí na obecním úřadu a zveřejněny na úřední desce obce. Účetní závěrku tvoří rozvaha,
výkaz zisku a ztráty a příloha.
Návrh usnesení : Zastupitelé schvalují Účetní závěrku Obce Benecko k rozvahovému dni 31.12.2015.

Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6) schváleno.
7) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a/ Změna rozpočtu č. 2/2016 – rozpočtové opatření č. 2. Příjmy: 4122 Neinvest. přijaté transfery od
krajů – dotace hasiči /+/ 50763,-Kč, 3639 Komunální služby /-/ 50763,-Kč.Příjmy celkem 24200000,Kč.
Výdaje: 5512 Požární ochrana /+/ 50763,- Kč, 6171 Činnost místní správy /-/ 50763,- Kč. Výdaje
celkem 19200000,-Kč. Přesuny mezi paragrafy a položkami: 2279, 2212, 3639, 5512, 6171, 6409.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016 – rozpočtové opažení č. 2.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7 a) schváleno.
b/ Plnění rozpočtu v Kč k 31. 5. 2016.
Daňové příjmy:
skutečnost
7 233 669,51
52,15 %
Nedaňové příjmy:
skutečnost
2 943 216,85
29,13 %
Kapitálové Příjmy:
skutečnost
857 560,00
---------Přijaté transfery
skutečnost
111 375,00
49,71 %
Celkem:
11 145 821,46
46,05 %
Běžné výdaje
skutečnost
7 144 566,38
39,04 %
Kapitálové výdaje
skutečnost
271 783,15
30,19 %
Celkem
skutečnost 12 407 098,56
38,62 %
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Pozemkové záležitosti.
a) Pan Havel projevil zájem o koupi pozemku v Mrklově ppč. 310/3, jde o stavební pozemek na
Hoření straně. V této lokalitě je problém s vydatností vodního zdroje. Z diskuze vyplynulo, pozemek
nabídnout k prodeji až po vyřešení problému s vodou.
Návrh usnesení : Pozemek zatím prodávat nebudeme, po vyřešení zásobování vodou jej bude možno
dát do nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8 a) schváleno.
b) Pan Jiří Brožek požádal o odkup části obecního pozemku ppč. 851/1 v k.ú. Benecko z důvodu
úpravy příjezdu k domu.
Návrh usnesení : Prověříme umístění místní komunikace v dané lokalitě, pokud nebude problém,
záměr zveřejníme a na příštím zastupitelstvu rozhodneme o prodeji.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8 b) schváleno.
c) Pan Ladislav Mach z Mrklova požádal o odkoupení části pozemku pč. 1672/1 v k.ú. Mrklov, jedná
se o přístupovou cestu k jejich domu. Z diskuze vyplynulo, že cesta tvoří přístup i na pozemky jiných
vlastníků.
Návrh usnesení : Cestu zatím prodávat nebudeme, zůstane v majetku obce.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8 c) schváleno.
d) Pan Farský z Mrklova požádal o odkup části pozemku ppč. 1681/2 v k.ú. Mrklov, na kterém má
vybudované opěrné zdi před domem čp.11 Mrklov. Po diskuzi převládl názor, že v tuto chvíli není
vhodné pozemek prodávat do doby vyřešení přístupů k nemovitostem v této lokalitě (plánovaná
rekonstrukce krajské silnice v Mrklově).
Návrh usnesení : Obecní zastupitelstvo rozhodlo pozemek neprodávat a s p. Farským uzavřít nájemní
smlouvu na užívání pozemku. Projednání podmínek nájmu přísluší obecní radě.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8 d) schváleno.
e) Na pozemek ve Štěpanické Lhotě ppč. 1040 v k.ú. Horní Štěpanice, o který žádala paní Javorková,
byl zpracován znalecký posudek. Využitelnost pozemku je problematická (svažitost terénu, ochranné

pásmo vodního zdroje), vzhledem k tomu se odhadní cena jeví příliš vysoká. Paní Javorková předložila
svůj návrh.
Návrh usnesení : Souhlas s prodejem pozemku p. Javorkové za jí navržených podmínek.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8 e) schváleno.
9) Kontrola příspěvkových organizací.
Je třeba provést veřejnosprávní kontrolu hospodaření příspěvkových organizací (základní školy a
mateřské školy) do konce září.
Návrh usnesení : Obecní zastupitelstvo pověřuje kontrolní a finanční výbor provedením veřejnosprávní kontroly hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací do konce září 2016.
Výsledek hlasování : Pro 11. Proti 0. Zdržel se 1 (Petrák).
Usnesení č. 9) schváleno.
10) Projednání údržbových prací a nákup Vybavení ZŠ Benecko. V letošním roce je třeba opravit
jednu třídu v ZŠ Benecko ( vymalovat, nábytek, lavice atd.).
Návrh usnesení : Souhlas s opravou jedné třídy v ZŠ Benecko s tím, že si veškeré práce a vybavení
vybere a zajistí vedení školy, obecní radě předloží návrh ke schválení.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10) schváleno.
11) Informace o opravě silnice a dalších stavebních pracích v obci.
Starosta seznámil přítomné s rozsahem opravy krajské silnice a obecních cest a dalších prací v obci.
V některém z příštích vydání Posla, bude přehledně uveden seznam realizovaných akcí v obci včetně
dodavatelů a cen, za které byli akce realizovány
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Dohoda na právnické služby pro obec.
Pan JUDr. A. Zelinka, který nám dělal poradce v právnických službách k 30.6.2016 končí. Je třeba
zajistit někoho nového.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Směrnice na zadávání zakázek.
Na minulém zastupitelstvu bylo usnesením č. 7 b) schváleno na jednotlivé práce pro obec poptávat
více firem na předložení cenových nabídek. Obec má Směrnici č. 4/2012 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Je třeba směrnici a usnesení uvést do souladu.
Návrh usnesení : Obecní zastupitelstvo souhlasí s doplněním usnesení z minulého zastupitelstva tak,
aby bylo zadávání zakázek v souladu s touto směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13) schváleno.
14) Středisko služeb – jednatelé, činnost společnosti.
a) Rada schválila upravený ceník prací Střediska služeb s platností od 1.7.2016. Zašleme ho
zastupitelům a bude zveřejněn v Poslu.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) Starosta přečetl zastupitelům zápis z jednání kontrolního a finančního výboru, který se sešel
už po třetí za účelem kontroly Střediska služeb Benecko. Ze zápisu vyplývá, že kromě drobnějších
formálních nedostatků, které byly již odstraněny ( podepisování výkazů práce ) nebyly zjištěny
v činnosti a hospodaření Střediska služeb pochybení. Starosta zároveň sdělil, že v případě zájmu
kontrolního a finančního výboru mohou jejich kontroly Střediska služeb probíhat dál bez jakýchkoli
omezení.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

c) Obsazení míst jednatelů. Starosta již na minulých zasedáních nabídl svoji funkci jednatele
k dispozici, pokud by měl někdo zájem ji vykonávat. Žádný zájemce se neozval.
Návrh usnesení : Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby stávající jednatelé vykonávaly svoje funkce
i nadále.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 14 c) schváleno.
15) Různé.
a) Změna zřizovací listiny Mateřská škola Benecko. Na základě kontroly ČŠI v Mateřské škole Benecko
ve dnech 6.6. – 9. 6. 2016 vznikl požadavek zřídit školní jídelnu – výdejnu v MŠ Benecko s nejvyšší
dovolenou kapacitou 25 stravovaných a to od 1. 9. 2016. Mateřská škola Benecko, příspěvková
organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola, Zařízení školního
stravování – výdejna.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Benecko: Mateřská
škola, Zařízení školního stravování – výdejna.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 15 a) schváleno.
b) Zda už je návrh na barevné provedení fasády hasičské zbrojnice v DŠ? Hasiči by ho chtěli vidět
předem. Jakmile bude k dispozici, bude k nahlédnutí.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Pan Hendrych HŠ – poděkoval za novou cestu na Zákoutí.
16) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast, všem popřál pěkné léto, příjemnou dovolenou a v 19:15
ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 30.6.2016
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřil : P. Šochovský,
J. Urbanec.

