Zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 20.12.2016
v budově bývalé školy v Horních Štěpanicích od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Klimenta Stanislav
Pohořalý Martin
Urbanec Jan
Braunová Radka Mgr.
Hendrych Marek

Honců Dana Ing.
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: Ing. D. Honců, S. Klimenta,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 14. zasedání OZ ze dne 21.11. 2016.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 30.11.2016.
4) Finanční podpora prodejně v Dolních Štěpanicích na rok 2017.
5) Schválení zveřejňování zápisů OR v Poslu.
6) Účetní a rozpočtové záležitosti.
7) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2017.
8) Schválení záměrů a dalšího postupu ve změně č.1 ÚP Benecko.
9) Prodej koupaliště pro účely vybudování vodní nádrže.
10) Schválení dokončení fasády na hasičárně v Dolních Štěpanicích.
11) Informace o odbavovacím systému a způsobu rozdělování tržeb
v lyžařském areálu.
12) Různé.
13) Závěr.

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:03 hodin. Přivítal přítomné
hosty zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 14, omluven J. Hervert.
Na úvod poděkoval zastupitelům za práci v obci, také občanům, spolkům, a zaměstnancům OÚ.
Popřál všem klidné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v novém roce.
1) Schválení
a) program zasedání, z programu zasedání byl vyřazen bod 9) Prodej koupaliště pro účely vybudování
vodní nádrže (pro zasněžování), vyskytly se nové možnosti, které je třeba prověřit,
b) ověřovatelů zápisu: Ing. D. Honců, S. Klimenta,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání s vyloučením bodu 9), b)
ověřovatele zápisu: Ing. D. Honců, S. Klimenta, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 14. OZ ze dne 21.11.2016.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje zápis z 14. Veřejného zasedání OZ Benecko, které se
konalo dne 21.11.2016.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1 ( Petrák).
Usnesení č. 2 schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 30.11.2016.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 30.11.2016.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3 schváleno.
4) Finanční podpora prodejně v Dolních Štěpanicích na rok 2017.
Starosta přečetl žádost pana Zollmanna o příspěvek ve výši 1500,-Kč měsíčně na rok 2017. Chodí tam
nakupovat škola. K. Tomáš – jestli to ještě utáhne, tak mu to dejte.
Návrh usnesení : Souhlas s finanční podporou prodejně v DŠ ve výši 1500,-Kč měsíčně na rok 2017.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1 (Petrák).
Usnesení č. 4) schváleno.
5) Schválení zveřejňování zápisů OR v Poslu.
Starosta – řada obcí zápisy z jednání rady nezveřejňuje, některé obce zveřejňují pouze výpisy z OR, za
sebe podporuji zveřejnění zápisů. M. Janatová – nesouhlasím se zveřejňováním zápisů z OR. D. Honců
– zveřejňovat zápisy z OR. Z. Jebavý – zveřejňovat zápisy z OR na internetu v Poslu to zabere moc
místa.
Návrh usnesení : Souhlas se zveřejňováním zápisů z OR na elektronické úřední desce, v Poslu ne
od 1.1.2017.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 1 (Janatová). Zdržel se 0.
Usnesení č. 5) schváleno.
6) Účetní a rozpočtové záležitosti.
Změna rozpočtu č. 5/2016 – rozpočtové opatření č. 5
Příjmy: Přesuny mezi položkami: 1111, 1121, 1211, 2412, 4111-4222. Příjmy celkem 26000000,- Kč.
Výdaje: Přesuny mezi paragrafy a položkami: 2212, 3113, 3392, 3631, 3639, 3722, 5512, 6171, 6409.
Výdaje celkem 21000000,- Kč. Financování 5000000,- Kč. Změnou č. 5 nebudou navýšeny příjmy
ani výdaje rozpočtu obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2016 – rozpočtové opažení č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6) schváleno.

7) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2017.
Návrh rozpočtu na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu obce a z hospodaření obce roku 2016.
Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je určen ke splácení úvěrů.
V návrhu rozpočtu jsou navrženy příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatní výdaje obce
v členění dle rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem a radou obce,
byl zveřejněn na úřední desce obce a na a internetových stránkách obce. Celkové příjmy rozpočtu
na rok 2017: 28000000,- Kč. Celkové výdaje rozpočtu na rok 2017: 23000000,- Kč. Financování v roce
2017: 5000000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Benecko na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7) schváleno.
8) Schválení záměrů a dalšího postupu ve změně č.1 ÚP Benecko.
Na pracovní poradě zastupitelů byly jednotlivé záměry prodebatovány, zastupitelé se seznámili
s podklady zpracovanými firmou SURPMO Hradec Králové (společnost zpracovávající pro naši obec
ÚP a jeho změny).
Návrh usnesení : Souhlas s předložením „Podkladu na změnu č.1 ÚP Benecko“ beze změn v celém
rozsahu Odboru územního plánování a stavebního řádu do Jilemnice k dalšímu postupu dle zákona.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8) schváleno.
9) Prodej koupaliště pro účely vybudování vodní nádrže.
Tento bod byl vypuštěn.
10) Schválení dokončení fasády na hasičárně v Dolních Štěpanicích.
Na fasádě chybí nápis. Původní cenová nabídka byla moc vysoká. Nově od firmy Bora: - plastová
písmena 9 tis. + DPH, - malovaná do 5 tis. + DPH. Starosta vyzval hlavně zastupitele z Dolních Štěpanic
k vyjádření.
Návrh usnesení : Souhlas s malovaným nápisem od firmy Bora.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10) schváleno.
11) Informace o odbavovacím systému a způsobu rozdělování tržeb v lyžařském areálu.
Tento bod byl zařazen na žádost pana R. Kynčla. Starosta seznámil přítomné s funkcí jednotného
odbavovacího systému v areálu a dále se způsobem rozdělování tržeb u nebodových jízdenek
na základě dohodnutých koeficientů. Návrh finančního výboru je, aby se sešli vlekaři a členové
finančního výboru a projednali požadavek na firmu ASTER Jičín (dodavatel odbavovacího systému).
Obsahem požadavku by mělo být předložení jiných způsobů stanovení koeficientů než jaký užíváme
v našem areálu. Vlekaři se v tuto chvíli (rozjezd lyžařské sezóny) nemohou všichni sejít, schůzka bude
později. Do té doby starosta zajistí dostupné podklady od firmy ASTER. Přítomný R.Kynčl kritizoval
současný způsob určování koeficientů v areálu a poukazoval na pořizovací cenu jednotlivých
dopravních zařízení. Starosta odpověděl, že ve věci je možno dále jednat v okamžiku získání
potřebných podkladů a konkrétních čísel. O slovo se přihlásil M. Wohanka, který v podstatě
zopakoval slova starosty (jednání - jakmile budou k dispozici konkrétní údaje).
V 18:07 se omluvila Mgr. V. Mejsnarová a odešla. Přítomno 13 zastupitelů.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Různé.
a) ČEZ poslal návrh smlouvy o smlouvě budoucí na odkup části obecních pozemků pro výstavbu
trafostanic pro zemní kabelové vedení elektřiny. O smlouvě budeme jednat na příštím zastupitelstvu.
Některé trafostanice budou i na soukromých pozemcích, rovněž tak umístění zemního kabelového
vedení. ČEZ hodlá uvolnit finanční prostředky na umístění elektrických rozvodů do země. Mimo

zlepšení vzhledu obce, by to přineslo i spolehlivější zajištění dodávky elektrické energie a také menší
omezení pro vlastníky pozemků (nadzemní vedení má širší ochranné pásmo než zemní vedení).
Úspěch celé akce bude záležet na přístupu vlastníků pozemků.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 18:30 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 22.12.2016
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřil : Ing. D. Honců,
S. Klimenta.

