Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 22.2.2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Pohořalý Martin
Urbanec Jan
Hervert Jiří

Honců Dana Ing.
Janatová Monika
Petrák Tomáš
Šochovský Pavel
Tomáš Kamil
Zelinka Miroslav

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: Mgr. R. Braunová, Mgr. V. Mejsnarová,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 15. zasedání OZ ze dne 20.12. 2016.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 28.12.2016, 16.1. a 30.1.2017.
4) Účetní a rozpočtové záležitosti.
5) Pozemkové záležitosti.
6) Vlajka pro tibet.
7) Schválení pořádání akcí v obci v roce 2017.
8) Informace o územním plánu.
9) Informace o záměrech na vodohospodářské infrastruktuře v obci.
10) Monitorování znečišťování ovzduší v obci, nakládání s odpady.
11) Záměry v obci v letošním roce.
12) Záležitosti Střediska služeb, záměry pro rok 2017, provoz lyž. areálu.
13) Návrh na úpravu webových stránek obce.
14) Různé.
15) Závěr.

16. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:10 hodin. Přivítal přítomné
hosty zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 11, omluveni Mgr. R. Braunová, Mgr. V.
Mejsnarová, M. Hendrych a S. Klimenta.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: J. Hervert, J. Urbanec,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání , b) ověřovatele zápisu:
J. Hervert, J. Urbanec, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 15. OZ ze dne 20.12.2016.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje zápis z 15. Veřejného zasedání OZ Benecko, které se
konalo dne 20.12.2016.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2 schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 28.12.2016, 16.1. a 30.1.2017. T. Petrák se přihlásil o slovo,
místo něho vznesl dotaz R. Kynčl na radu ze dne 16.1.2017 bod 9 – proč staví překážky ve skiareálu
pan J. Novák, proč si je nestavíme sami? Zodpověděl M. Zelinka – neumíme to, překážky musí mít
určité parametry, aby byly funkční. Další dotaz vznesl M. Wohanka – kdy to bude? Zodpověděl
M. Zelinka – již jsou měsíc hotové.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 28.12.2016, 16.1.
a 30.1.2017.
Výsledek hlasování : Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3 schváleno.
4) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a)Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
Schválený rozpočet Rozpočet změna k 31. 12. 2016
DAŇOVÉ PŘÍJMY
13 360 000,00
16 365 239,40
16 698 514,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
10 040 000,00
7 149 967,00
4 435 109,71
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
1 000 000,00
857 560,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
201 300,00
1 484 793,60
1 484 793,60
PŘÍJMY CELKEMY
23 601 300,00
26 000 000,00
23 475 977,31
BĚŽNÉ VÝDAJE
17 800 170,00
18 590 000,00
14 437 437,13
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
700 000,00
2 410 000,00
2 203 163,15
VÝDAJE CELKEM
18 500 170,00
21 000 000,00
16 640 600,28
Obecní zastupitelstvo bere plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 na vědomí.

% RS
124
44,17
737,60
99,47
81,11
314,74
89,95

% RU
102,04
62,03
85,76
100,00
90,29
77,66
91,42
79,24

b) Změna čísla položky rozpočtové skladby /novela vyhlášky Ministerstva financí/.
Od 1. 1. 2017 se mění číslo položky 1351 na nové číslo položky 1382.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Změna rozpočtu č. 1/2017 – rozpočtové opatření č. 1
Výdaje : Paragraf 6402 Finanční vypořádání minulých let /+/ 57739, paragraf 6171 Činnost místní
správy 5169 /-/ 57739. Přesuny mezi paragrafy a položkami: Příjmy: přesuny mezi položkami 1121
Daň z příjmů práv osob /-/ 29040, 4122 Transfery od krajů (doplatek dotace) /+/ 29040, Výdaje:
přesuny mezi položkami v paragrafech 6409 Ostatní činnosti položka 5169 a 5321, 3113 Základní
školy položka 5169 a 5336. Změnou č. 1 nebudou navýšeny příjmy ani výdaje rozpočtu obce.

Návrh usnesení: Souhlas s rozpočtovou změnou č. 1/2017 – rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 c) schváleno.
5) Pozemkové záležitosti.
a) Pan Vondrouš požádal o směnu pozemku v Mrklově ppč. 746/3 u DPS za ppč. 1694 bývalá cesta
nad Hofmanovi.
Návrh usnesení : Souhlas se směnou pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Případný
rozdíl v cenách bude vyrovnán o náklady se podělí obě strany.
Výsledek hlasování : Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5 a) schváleno.
b) ČEZ požádal o odkoupení částí obecních pozemků v k.ú. Benecko pro vybudování nových zemních
trafostanic na místo stávajících stožárových. Jedná se o pozemky ppč.396, 462/6 a 765/2 cca 15 m2
na každou trafostanici.
Návrh usnesení : Souhlas s podpisem smluv o smlouvách budoucích o uzavření kupní smlouvy
a smlouvu o právu stavby.
Výsledek hlasování : Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5 b) schváleno.
6) Vlajka pro Tibet.
Vyvěšujeme každý rok.
Návrh usnesení : Souhlas s vyvěšením vlajky pro Tibet.
Výsledek hlasování : Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 schváleno.
7) Schválení pořádání akcí v obci v roce 2017.
Od letošního roku musí být akce zasahující do doby nočního klidu uvedeny ve vyhlášce. Zjistíme
záměry těchto akcí a na příští zastupitelstvo připravíme vyhlášku.
Návrh usnesení : Souhlas s výše uvedeným postupem.
Výsledek hlasování :Pro 10. Proti 0. Zdržel se 1 (Honců).
Usnesení č. 7 schváleno.
8) Informace o územním plánu.
Podklady pro zpracování dalšího stupně dokumentace byly předány na Městský úřad Jilemnice Odbor
územního plánování a stavebního řádu, který je pro nás pořizovatelem ÚP. Úřad si vyžádal přehled
využití zastavitelných ploch v územním plánu. K 31.1.2017 byl stav následující - zrealizováno nebo
v přípravě realizace je v k.ú. Benecko 9 záměrů, v k.ú. Horní Štěpanice 7 záměrů, k.ú. Mrklov 7
záměrů, k.ú. Dolní Štěpanice 1 záměr. Po obdržení zpracovaných podkladů z Jilemnice bude dále
postupováno podle zákona.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Informace o záměrech na vodohospodářské infrastruktuře v obci.
V letošním roce začne stavba vodovodu a kanalizace v DŠ, vzhledem ke komplikovanosti stavby
je tato rozložena na 2,5 roku. Občané DŠ dostanou v nejbližší době informační dopisy o stavbě
i s uvedením potřebných kontaktů. Dále se připravuje vyřešení zásobování vodou v Mrklově – Hoření
strana, oprava vodovodu v HŠ a na Dolním Benecku.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Monitorování znečišťování ovzduší v obci, nakládání s odpady.
a) Svazek Jilemnicko vypisuje výběrové řízení na svozovou firmu komunálního odpadu. Cena se bude
soutěžit za 1 tunu odpadu, fakturace bude podle množství.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

b) Znečišťování ovzduší. Starosta přečetl dopis pana M. Čadana na zhoršené ovzduší ve Zdůlni
a zvážení možnosti pomoci obce s odvozem odpadů ( v jednotlivých případech např. u starých lidí).
Obyvatelům Zdůlny bude zaslán dopis.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Záměry v obci v letošním roce.
Cesty – nové asfaltové povrchy : Lhota Štěpanická – Erlebachovi, Rychlov – Pušovi – Penzion Na
Rychlově. Cesty – asfaltový výbrus : Mrklov Hoření strana nová cesta, Mrklov Jeriovi čp.65, Mrklov
Jeriovi čp. 81, Mrklov – cesta Kumburk, Mrklov cesta Klimentovi – Chlomek, Benecko cesta Hotel
Kubát – Zlatá Vyhlídka, cesta Zdůlna, cesta Hradiště. Cesty příprava PD: nová cesta propojka Benecko
– Dolní Benecko, oprava cesty Dům služeb – škola – Hotel Kubát. Dolní Štěpanice: kanalizace,
vodovod, silnice, prostor před školou a hasičárnou, taras, zábradlí, svodidla – akce VHS Turnov,
spolufinancování obce. Dolní Štěpanice Sokolovna: okna, podlaha. Horní Štěpanice: zahájení prací
na opravě staré hasičárny – muzeum hasičské techniky? Horní Štěpanice: řešení odstranění vlhkosti
obecního bytu. Horní Štěpanice: opravy hřbitovních zdí a márnic. Cyklostezka „Dětský Singltrek“.
Dům služeb: výměna vchodových dveří, dokončení nátěru fasády a úprav podloubí, oprava chodníků.
Veřejné osvětlení: osazení nových stožárů v centru obce, pokračování budování nového osvětlení
v části Sychrov. Oprava autobusové čekárny na Křížovkách a ve Lhotě Štěpanické. Školy: vnitřní
vybavení ve škole na Benecku, třída, kuchyně, Dolní Štěpanice dveře, zahradní nábytek, další dle
požadavků škol.
Návrh usnesení : Souhlas s výše uvedenými záměry v obci na rok 2017, výběr dodavatelů provede
obecní rada.
Výsledek hlasování : Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11) schváleno.
12) Záležitosti Střediska služeb, záměry pro rok 2017, provoz lyž. areálu.
a) Akumulační nádrž na vodu pro zasněžování ( projekt, povolení, výběr dodavatele, realizace ).
Pořízení sypačové nástavby na Unimog. Rozšíření zasněžování na sjezdovku Liška (projekt, povolení,
výběr dodavatele, realizace). Terénní úpravy na sjezdovce Kejnos (v případě souhlasu KRNAP). Koš
s vysokým vyprazdňováním pro zahradní traktor – sekání a sběr trávy. Úpravy na objektu dílen
(vrata, zateplení stropu).
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) Tržby v areálu. Starosta seznámil přítomné s některými údaji získanými od firmy Aster Jičín
dodavatele odbavovacího systému v areálu. Další údaje budou dodány po ukončení zimní sezóny.
Následně se sejdou provozovatelé vleků a členové finančního výboru a projednají varianty stanovení
koeficientů u jednotlivých provozovatelů.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Návrh na úpravu webových stránek obce.
Pan Z. Trýzna poslal připomínky k úpravě webových stránek obce.
a) Změna účtu - transparentnost, zveřejnit veškerý pohyb na účtu. Máme 2x ročně kontroly z kraje,
dále kontroluje finanční a kontrolní výbor, můžeme udělat podrobnější rozpočet. Museli bychom
zřídit další účet kvůli poplatkům (daňová řízení) což si vyžádá další náklady za bankovní služby.
Návrh usnesení : Souhlas se zavedením transparentního účtu účtu na webových stránkách obce.
Výsledek hlasování : Pro 0. Proti 8. Zdržel se 3 ( Honců, Mejsnar, Petrák).
Usnesení č. 13 a) neschváleno.
b) Zřízení rubriky diskuse na webových stránkách obce. Po diskuzi.
Zkušenosti některých obcí s touto službou nejsou příznivé. Různí přispěvatelé do diskuze se
mnohdy skrývají za anonymní emailové schránky, nebo dokonce své příspěvky podepisují cizím
jménem. Dosavadní zkušenost v naší obci - možnost zaslání připomínek či dotazů písemně, nebo
osobní návštěva obce vyhovují.
Návrh usnesení : Souhlas se zřízením volné diskuze občanů na webových stránkách obce.

Výsledek hlasování : Pro 0. Proti 9. Zdržel se 2 (Honců, Mejsnar).
Usnesení č. 13 b) neschváleno.
c) Zveřejnit časopis „Posel“ na webových stránkách obce.
Návrh usnesení : Souhlas s oslovením M. Gerstnera (možnosti), který „Posla“ připravuje a na příštím
OZ rozhodneme.
Výsledek hlasování : Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 a) schváleno.
14) Různé.
a) Během zimní sezóny je na Benecku velký problém s parkováním (neukázněnost řidičů). Starosta
oslovil Město Vrchlabí a Jilemnici o výpomoc městské policie. Vrchlabí nemá kapacitu, Jilemnice
je ochotná ke spolupráci a pošle cenovou nabídku – v zimě řešení parkování, v létě měření rychlosti.
Dotaz D. Honců – proč je centrální parkoviště zpoplatněné, když okolní střediska mají parkování
zdarma? Ve skiareálu máme 3 parkoviště zdarma. V centrech obcí a měst se parkování také platí.
Až vyprší nájemní smlouva na centrální parkoviště, bude se věc řešit.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) P. Šochovský – nová silnice je hrbatá, bude se s tím něco dělat? Je to krajská silnice, měli by to
opravit. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
Ve 20:20 se omluvila Ing. D. Honců a odešla. Přítomno 10 zastupitelů.
c) Pan R. Kynčl – proč by nemohla být možnost koupě jízdenky na obecní vleky za nižší ceny?
Starosta vysvětlil, že pokud si někdo zakoupí jízdenku a projezdí ji celou na jednom zařízení (např.
lanovka) zůstává celá její hodnota na tom konkrétním zařízení. Pokud by se na jednotlivých zařízeních
začaly ceny jízdného individuálně snižovat, rozloží to celou koncepci tvorby ceníku. Nicméně je
možné o tom jednat při tvorbě ceníku na příští sezónu, jednání o cenících se mohou zúčastnit
i zaměstnanci lyžařského areálu a přednést zde své návrhy.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 20:30 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 24.2.2017
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřil : J. Hervert,
J. Urbanec.

