Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 21.9.2016 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Klimenta Stanislav
Urbanec Jan
Braunová Radka Mgr.
Hendrych Marek
Hervert Jiří

Honců Dana Ing.
Janatová Monika
Mejsnarová Veronika Mgr.
Petrák Tomáš
Šochovský Pavel
Tomáš Kamil

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: M. Janatová, M. Hendrych,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 12. zasedání OZ ze dne 29.6. 2016.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 20.7., 15.8., 30.8. a 7.9.2016.
4) Účetní a rozpočtové záležitosti.
5) Pozemkové záležitosti.
6) Informace k opravě silnice.
7) Informace ke stavbě vodovodu a kanalizace v DŠ.
8) Informace k územnímu plánu.
9) Věcné břemeno na sítě.
10) Různé.
11) Závěr.

13. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:05 hodin. Přivítal přítomné
hosty zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 13, omluveni Martin Pohořalý a Miroslav
Zelinka.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: M. Janatová, M. Hendrych,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání , b) ověřovatele zápisu:
M. Janatová, M. Hendrych, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 12. OZ ze dne 29.6.2016.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje zápis z 12. Veřejného zasedání OZ Benecko, které se
konalo dne 29.6.2016.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2 schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 20.7., 15.8., 30.8. a 7.9.2016.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 20.7., 15.8.,
30.8. a 7.9.2016.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3 schváleno.
4) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a/ Změna rozpočtu č. 3/2016 – rozpočtové opatření č. 3.
Navýšení příjmů: Invest. Přijaté transfery – dotace SFŽP – oprava cesty Zákoutí /+/ 1000000,- Kč,
2212 příspěvek na opravu cesty Žalý /+/ 300000,- Kč,- Kč, 3113 Základní školy /+/ 150000,- Kč, 2279
záležitosti ostatních drah /-/ 150000 Kč. Příjmy celkem 25500000,- Kč. Navýšení výdajů: 2212 Silnice
/+/ 1300000,- Kč. Výdaje celkem 20500000,- Kč. Přesuny mezi paragrafy a položkami : 2279, 2212,
3639, 3319, 3631, 6171, 6409.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2016 – rozpočtové opažení č. 3.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4a) schváleno.
b/ Rozpočtový výhled.
Změna rozpočtového výhledu: doplněno – skutečnost do roku 2015, upravený rozpočet rok 2016,
výhled 2017 – 2021.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled do roku 2021.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4b) schváleno.
5) Pozemkové záležitosti.
a) Pan Brožek podal žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 851/8 a 851/9 v k.ú. Benecko. Geometrický
plán máme zpracovaný. Po diskuzi se zastupitelé rozhodli pozemek 851/9 nechat pro směnu
se sousedním vlastníkem.
Návrh usnesení : Souhlas s prodejem pozemku 851/8 v k.ú. Benecko za odhad a náklady.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
6) Informace k opravě silnice.
Starosta seznámil přítomné s postupem prací na opravě krajské silnice v obci. Dále uvedl, že je

vypsáno výběrové řízení na projektanta rekonstrukce silnice Prakovice – Mrklov - Benecko.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Informace ke stavbě vodovodu a kanalizace v DŠ.
Starosta seznámil přítomné se stavem příprav na akci – vodovod a kanalizace v DŠ včetně opravy
krajské silnice, která by měla začít v příštím roce. Práce budou rozvrženy minimálně na dva roky.
Jedná se o mimořádně komplikovanou stavbu.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Informace k územnímu plánu.
Zpracovatel studie změny územního plánu provedl šetření v terénu a připravuje podklady pro
jednání zastupitelstva. Jakmile je obdržíme, budou s materiálem podrobně seznámeni zastupitelé,
a poté bude vše projednáno v OZ. Následně vybereme firmu, která připraví další fáze změny ÚP.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Věcné břemeno na sítě.
a) Paní Pavlíková požádala o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-124012851/VB1 na podzemní kabelové vedení NN na pozemku ppč. 698/2 v k.ú. Benecko.
Návrh usnesení : Souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4012851/VB1.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9 a) schváleno.
b) Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-4012568/VB/04 na VČP Net-kabel NN
na pozemku p.p.č. 829 v k.ú. Benecko.
Návrh usnesení : Souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-124012568/VB/04 na VČP Net-kabel NN.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9 a) schváleno.
c) Paní Pavlíková požádala o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na
vodovodní přípojku na pozemku ppč. 697/2 v k.ú. Benecko.
Návrh usnesení : Souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na vodovodní
přípojku na pozemku ppč. 697/2 v k.ú. Benecko.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9 a) schváleno.
d) Pan Žáček požádal o souhlas s umístěním inženýrských sítí – kabelová přípojka NN.
Návrh usnesení : Souhlas s umístěním inženýrských sítí – kabelová přípojka NN.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9 a) schváleno.
10) Různé.
a) VHS bude dělat přeložku vodovodu ve Štěpanické Lhotě u chatiček nad koupalištěm za 1,3 mil..
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) Opravy obecních cest : - podařilo se zrealizovat Horní Štěpanice - Zákoutí, cesta na Vrších v HŠ,
Křížovky - Žalý, parkoviště Křižovky. Probíhají lokální opravy výtluků na ostaních obecních cestách.
Připravuje se oprava cesty ve LŠ a výstavba nové cesty v Mrklově na Hoření straně.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Nově zrekonstruovaná třída v ZŠ Benecko.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
d) Pasport na veřejné osvětlení a pasport komunikací budeme zařizovat přes Svazek měst a obcí
Jilemnicko.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
e) Starosta seznámil zastupitele se záměrem zábavné cyklistické dráhy nad školou na Benecku.
Bylo by vhodné připravit projekt. O realizaci bude jednáno následně.

Návrh usnesení : Zastupitelstvo souhlasí se zadáním projektu dle nabídky.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10 e) schváleno.
f) Záměr Singltreku (cyklotrasa v terénu) je projednáván již delší dobu spolu se Sdružením cestovního
ruchu na Benecku. Návrh je – projekčně zatím nechat připravit kratší variantu (dětská) v lese nad
školou na Benecku. O realizaci bude jednáno následně.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo souhlasí se zadáním projektu dle nabídky p. Kvasničkovi.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10 f) schváleno.
g) Chybí značení na běžeckých tratích start a cíl. HSK připravuje informační tabule.
h) Dveře na hasičárně v DŠ budou tento týden, je třeba ještě opravit fasádu. V Sokolovně v DŠ
je třeba vyměnit okna ze strany od potoka (nejdou otvírat).
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
i) Pan Honců Mrklov – jak je to s kácením stromu. Krajská správa silnic LK slíbila odstranění během
tohoto podzimu.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
j) Pan R.Kynčl požádal o zařazení bodu - jednání o Středisku služeb Benecko s.r.o. na zastupitelstvo
do Horních Štěpanic. Na dotaz starosty o čem by chtěl jednat ( pro přípravu podkladů) odpověděl - o
přerozdělování finančních prostředků mezi vlekaři.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
V 19:20 se omluvila Ing. Dana Honců a odešla, přítomno 12 zastupitelů.
k) Řešení pozemku v Mrklově pan Farský – v jaké je to fázi. Starosta objasnil – musíme stanovit
výměru využívané plochy.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
l) Pan Tryzna - v Poslu vyšlo o závodech do vrchu na Benecko, jak se plánují a jak je počítáno
s úpravou silnice. Starosta – zatím nijak, až bude hotová silnice, může začít diskuze.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:40 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 23.9.2016
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřil : M. Janatová,
M. Hendrych.

