Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 6.9.2017
v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Pohořalý Martin
Urbanec Jan
Braunová Radka Mgr.
Hendrych Marek
Hervert Jiří

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: M. Janatová, K. Tomáš,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 18. zasedání OZ ze dne 14.6. 2017.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 26.6., 24.7. a 16.8.2017.
4) Účetní a rozpočtové záležitosti.
5) Schválení smlouvy s VHS o finančním příspěvku obce na vodovod
a kanalizaci v DŠ.
6) Smlouvy na věcná břemena.
7) Pozemkové záležitosti.
8) Informace o probíhajících stavbách v obci.
9) Seznámení s výsledky kontroly MV.
10) Informace o postupu ve změně č.1 ÚP Benecko.
11) Volba předsedy FV a dovolení člena FV.
12) Projednání návrhu vyhlášky na ochranu před hlukem.
13) Projednání podání žádosti o dotace.
14) Různé.
15) Závěr.

19. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:03 hodin. Přivítal přítomné
hosty zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 14, omluven S. Klimenta.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: M. Janatová, K. Tomáš,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání , b) ověřovatele zápisu:
M. Janatová, K. Tomáš, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 18. OZ ze dne 14.6.2017.
Mgr. V. Mejsnarová upozornila na tiskové chyby: celková výměra pozemků v bodu 18 b) je 16.038 m2
a na chybný počet obcí Jilemnicka v bodu 17 a) celkový počet je 21.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje zápis z 18. Veřejného zasedání OZ Benecko, které se
konalo dne 14.6.2017 s výše uvedenými opravami.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 26.6., 24.7. a 16.8.2017.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 26.6., 24.7. a
16.8.2017.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a) Změna rozpočtu č. 4/2017 – rozpočtové opatření č. 4
Příjmy: 4122 Neinvestiční přijaté transfery (dotace hasiči) /+/ 38600,-Kč, 4122 Neinvestiční přijaté
transfery (dotace hasiči) /+/ 53151,-Kč, 2279 Záležitosti ostatních drah /-/ 91751,- Kč, 4116
Neinvestiční přijaté transfery /+/ 113510,40 Kč (dotace pro školy), 2279 Záležitosti ostatních drah /-/
113510,40 Kč, přesuny mezi paragrafy a položkami: paragraf: 2321, 3639.
Přijaté úvěry: úvěr Česká spořitelna /+/3000000,- Kč.
Příjmy celkem 28000000,- Kč, přijaté úvěry celkem 3000000,- Kč
Výdaje: 3113 Základní školy (přeposlání přijaté dotace ) /+/ 113510,40Kč, 3113 položka 5171 /-/
113510,40 Kč. Přesuny mezi paragrafy a položkami: paragraf: 3639, 4351, 5512, 6409. 6171.
Poskytnuté příspěvky: pro VHS Turnov /+/ 3000000,- Kč
Výdaje celkem včetně příspěvku pro VHS Turnov 26000000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2017 – rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 a) schváleno.
b) Střednědobý výhled Obce Benecko
Z důvodu smlouvy o poskytnutí úvěru od České spořitelny v roce 2017, 2018, 2019 a poskytnutí
investiční dotace pro VHS Turnov v roce 2017, 2018, 2019 dochází ke změně. Doplněné přijetí úvěru a
poskytnutí investičního příspěvku. Splácení úvěru: rok 2020 -2029.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled obce do roku 2029.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 b) schváleno.
5) Schválení smlouvy s VHS o finančním příspěvku obce na vodovod a kanalizaci v DŠ.
Příspěvek je formou investiční dotace ve výši 10 mil. ve třech splátkách.
Návrh usnesení : Souhlas s podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu obce Benecko ve výši 10 mil. ve třech splátkách pro VHS Turnov.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1 (Ing. D. Honců).
Usnesení č. 5) schváleno.
6) Smlouvy na věcná břemena.
a) ČEZ Distribuce, a.s. požádala o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015537/VB/005 pro uložení zemního kabelového vedení
NN na pozemku ppč.1351 v k.ú. Dolní Štěpanice.
Návrh usnesení : Souhlas s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015537/VB/005.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 a) schváleno.
b) ČEZ Distribuce, a. s. požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-122009062/VB/1 pro uložení kabelového vedení NN na pozemku ppč. 1456/1 v k.ú. Horní Štěpanice.
Návrh usnesení : Souhlas s uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009062/VB/1.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 b) schváleno.
7) Pozemkové záležitosti.
a) Směna pozemků v Dolních Štěpanicích u mostu.
Pan doktor Zavřel vlastní pozemky v okolí čekárny autobusové zastávky „U mostu“ a stavby čerpací
stanice na kanalizaci. Obec Benecko vlastní pozemky v okolí vodní elektrárny p. Zavřela.
Návrh usnesení : Souhlas s pověřením starosty k jednání o podmínkách směny pozemků v Dolních
Štěpanicích. Dále bude jednáno na příštím OZ.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7 a) schváleno.
b) Propojení Dolního Benecka s centrem. V lokalitě existuje stará obecní cesta, která nemá napojení
na místní komunikaci na Dolním Benecku. Nabízí se několik variant propojení, je však třeba jednat
s vlastníky soukromých pozemků.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo pověřuje starostu projednat s vlastníky pozemků jednotlivé varianty
propojení cest a konkrétní návrhy předložit na příštím OZ.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7 b) schváleno.
c) Dlouho projednávaná směna pozemků u hřbitovů v Horních Štěpanicích s panem Fajstauerem se
neuskuteční. Pan Fajstauer upřednostnil prodej pozemku obci. O konkrétních podmínkách prodeje
bude dále jednáno.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Informace o probíhajících stavbách v obci.
a) Vodovod a kanalizace v DŠ: starosta seznámil přítomné s harmonogramem prací na stavbě (stavba
má mírný náskok). Koncem září a začátkem října má probíhat asfaltování povrchu vozovky.
b) Krajská silnice: pokračuje rekonstrukce tří v loňském roce vynechaných úseků. Dle sdělení
investora i dodavatele stavby mají být práce ukončeny do začátku zimního období.
c) Místní komunikace na Dolním Benecku a Rychlově – asfaltový povrch bude položen současně
s asfalty na krajské silnici (stejný dodavatel).
Dotaz M. Janatové – na možnost rozšíření krajské silnice a cestu Hamplí – starosta bude jednat.
d) Připravovaná cyklostezka v lese nad školou – KRNAP ukončil těžbu v lokalitě, zajišťujeme úklid
klestí po těžbě, následně bude dokončena prováděcí dokumentace a vybrán dodavatel stavby.
e) K. Tomáš – jak je to s nápisem „Hasičárna“ v DŠ – zhotovení nápisu od firmy BORA je
odsouhlaseno zastupitelstvem, termín provedení si domluví hasiči s dodavatelem. Další dotaz
na okna do Sokolovny - domluvíme s dodavatelem termín výměny oken.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Seznámení s výsledky kontroly MV.
Starosta seznámil přítomné s výsledky kontroly z Ministerstva vnitra konané 8.8.2017 na výkon
samostatné působnosti obce a s opatřeními k odstranění kontrolou zjištěných porušení zákona.
Zastupitelům byly podklady zaslány.
Návrh usnesení : Zastupitelé byli seznámeni s výsledky kontroly a souhlasí s opatřeními k odstranění
kontrolou zjištěných porušení zákona uvedených v příloze č.1 zápisu.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9) schváleno.
10) Informace o postupu ve změně č.1 ÚP Benecko.
Starosta informoval o postupu. Změna č.1 ÚP Benecko je nyní ve stadiu „Návrhu zadání“, následně
proběhne vyhodnocení připomínek dotčených úřadů a jejich zapracování do zadání. Pořízení změny
č.1 ÚP pro nás zajišťuje Městský úřad Jilemnice Odbor územního plánování a stavebního řádu.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Volba předsedy FV a dovolení člena FV.
Dne 25.8.2017 podal T. Petrák rezignaci na post předsedy FV s tím, že zůstane jeho členem.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí. Návrhy na nového předsedu – po diskuzi byla volba předsedy
přesunuta na konec jednání OZ.
12) Projednání návrhu vyhlášky na ochranu před hlukem.
Tento bod se přesouvá na jednání příštího zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Projednání podání žádosti o dotace.
a) MŽP vyhlašuje Výzvu č. 15/2017 v rámci národního programu životního prostředí, podoblast
podpora obcí v národních parcích.
Návrh usnesení : Souhlas s podáním žádosti do výše uvedené výzvy na podporu infrastruktury
a vybavenosti obce ( opravy komunikací, vycházkové trasy a jejich značení).
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 a) schváleno.
b) Liberecký kraj vyhlašuje dotační program „Podpora předcházení vzniku odpadů jejich opětovného
použití a podpora sběru a využití bio odpadů“.
Návrh usnesení : Souhlas s podáním žádosti v dotačním programu na vybudování dvou
kontejnerových stání pro kontejnery na odpady.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 b) schváleno.
14) Různé.
a) Obec obdržela osm žádostí o vyjádření k žádosti dopravců – jedná se o autobusové linky v obci.
Návrh usnesení : Souhlas s provozem osmi autobusových linek v obci.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 14 a) schváleno.
b) Poslali jsme podnět na stavební úřad ve věci havarijního stavu objektu Mrklov čp. 4 (U Bubeníků).
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Hřiště Křížovky. Na fotbalovém hřišti je třeba provést odvodnění a s tím související terénní úpravy.
Finanční příspěvek obce je schválen v rozpočtu na letošní rok. Práce si zorganizuje nájemce hřiště HSK
Benecko.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo souhlasí s provedením odvodnění a terénních úprav pod podmínkou,
že použitá zemina nebude kontaminována nebezpečnými látkami.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1 (Janatová).

Usnesení č. 14 c) schváleno.
d) Svazek Krkonoše Vrchlabí – v minulosti instaloval mapu „Krkonoše lyžařský běžecký ráj“ v centru
Benecka. Mapa byla pořízena z dotačního programu s tím, že po určité době bude bezúplatně
převedena do majetku obce.
Návrh usnesení : Souhlas s bezúplatným převodem mapy do majetku obce.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 14 d) schváleno.
e) Starosta seznámil přítomné s úpravou zákona o obcích o hospodaření a nakládání s majetkem
obce.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
f) Obdrželi jsme stanovisko Města Jilemnice o možnosti působení Městské policie Jilemnice na území
naší obce. Zatím na toto nemají personální kapacitu.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
g) M. Janatová – zda by šlo informovat „Sdružení cestovního ruchu na Benecku“ ve věci vyhlášených
dotačních programů. Starosta bude informovat.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
h) D. Brožek pokud by bylo dost zeminy - zda by nešlo trochu srovnat okolí horní stanice lanovky.
Starosta prověří.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
i) Paní P. Hanušová B12 vznesla návrhy a připomínky týkající se propojky cesty na Dolní Benecko
(zkratka na Dolní Benecko), dále požádala - zda by šlo projednat umístění zrcadla v zatáčce u chalupy
Záhrobských a úpravu živého plotu tamtéž. Požádala – zda by šlo využívat i plakátovací plochu
na Dolním Benecku pro informovanost občanů. Starosta sdělil, že se podněty bude zabývat.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Zastupitelé se vrátili k projednávání volby předsedy FV. Navržena byla Ing. D. Honců.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Benecko volí předsedou finančního výboru Ing. D. Honců.
Výsledek hlasování : Pro 12. Proti 0. Zdržel se 2 (Ing. D. Honců, T. Petrák).
Usnesení č. 11) schváleno.
14) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:25 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 8.9.2017
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : M. Janatová
K. Tomáš

