Zápis z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 26.9.2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Klimenta Stanislav
Urbanec Jan
Braunová Radka Mgr.
Hásková Dana Ing.

Hendrych Marek
Hervert Jiří
Petrák Tomáš
Šochovský Pavel
Tomáš Kamil
Zelinka Miroslav

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 24. zasedání OZ ze dne 27.6. 2018.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 23.7., 13.8. a 5.9.2018.
4) Účetní a rozpočtové záležitosti.
5) Pozemkové záležitosti.
6) Postup při pořizování změny územního plánu.
7) Informace o probíhajících stavbách v obci.
8) Závěrečný účet Svazku Krkonoše za rok 2017.
9) Různé.
10) Závěr.

25. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:04 hodin. Přivítal přítomné
hosty zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 10, omluveni: M. Janatová, Mgr. V. Mejsnarová
a M. Pohořalý, na posledním zasedání v tomto volebním období.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: Ing. D. Hásková a S. Klimenta,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu:
Ing. D. Hásková a S. Klimenta, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 24. OZ ze dne 27.6.2018.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje zápis z 24. Veřejného zasedání OZ Benecko, které se
konalo dne 27.6.2018.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 23.7., 13.8., 5.9. a 24.9.2018.
T. Petrák- OR bod 8) směrnice na veřejné zakázky, proč byla zrušena? Došlo ke změně zákona, nové
obecní zastupitelstvo po volbách rozhodne zda zavede směrnici novou.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 23.7., 13.8.,
5.9. a 24.9.2018.
Výsledek hlasování : Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a) Změna rozpočtu č. 4/2018 – rozpočtové opatření č. 4
Příjmy: 4111 Neinv. přijaté transfery (dotace volby) /+/ 180 000,- Kč, 2279 Záležitosti ost. drah /-/
180 000,- Kč
Výdaje: 6115 Volby do zastupitelstev USC /+/ 180 000,- Kč, 3639 Komunální služby /-/ 180 000,- Kč.
Přesuny mezi paragrafy a položkami: paragraf: 3326, 3635, 3639, 3722, 4351, 6171, 6399, 6409.
Změnou č. 4 rozpočtové opatření č. 4 nebudou navýšeny příjmy ani výdaje rozpočtu obce. Příjmy
celkem: 28000000,- Kč. Výdaje celkem 27000000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2018 – rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 a) schváleno.
b) Výsledek kontroly z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kontroly z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2018. Při kontrole z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 na vědomí.
c) Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017. Návrh na vyřazení majetku z evidence.
Inventarizace majetku za rok 2017 proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
skutečnost. U inventur byla vždy osoba odpovědná za majetek. Byl zjištěn skutečný stav majetku a
závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních
soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek. Inventarizační zpráva byla zpracována dne 23. 1. 2018. Zastupitelé byli seznámeni
s návrhem na vyřazení majetku z evidence.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh na vyřazení majetku z evidence.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.

Usnesení č. 4 c) schváleno.
5) Pozemkové záležitosti.
a) Starosta seznámil přítomné s prodeji a směnou pozemků, které jsou momentálně rozpracované.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) Směna pozemků s MUDr. Zavřelem v Dolních Štěpanicích. Bylo řešeno již na minulém OZ. Bylo
překontrolováno zaměření chodníku zda odpovídá skutečnosti. Vše je v pořádku, Záměr byl vyvěšen.
Návrh usnesení: Souhlas se směnou pozemků s MUDr. Zavřelem za odhad a náklady kde rozdíl cen
bude doplacen a zřízení věcného břemene na odklízení sněhu na pozemek ppč. 180/2 k.ú. Dolní
Štěpanice.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5 b) schváleno.
6) Postup při pořizování změny územního plánu.
Firma SURPMO Hradec Králové, která změnu ÚP zpracovává, zpracovala botanické průzkumy
a materiál bude předám k posouzení dotčeným institucím. Ze strany obce je vynakládáno maximální
úsilí k tomu, aby byla změna ÚP co nejdříve dokončena.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
V 17:33 se dostavil pan Bc. Z. Jebavý, přítomno 11 zastupitelů.
V 17:36 se dostavil pan M. Hendrych, přítomno 12 zastupitelů.
7) Informace o probíhajících stavbách v obci.
a) Kanalizace v DŠ – v říjnu proběhne pokládka podkladových asfaltů. Dle informací platí termín
ukončení uzavírky 31.10.2018. Část obecních cest je vyasfaltována, ostatní na jaře příštího roku.
Dodavatel stavby se zaručil, že povrch místních komunikací bude upraven tak, aby umožňoval jejich
zimní údržbu.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) Most v Prakovicích - rekonstrukce v letošním roce nedopadla z důvodů úředních průtahů při
vydávání stavebního povolení. Obec trvá na tom, aby při rekonstrukci mostu v příštích letech byl na
dobu stavby instalován vedle stávajícího mostu most provizorní.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Silnice Mrklov- dokončuje se projektová dokumentace. Stavební povolení se předpokládá prosinec
2018 - leden 2019 (pokud nedojde k úředním průtahům). Dále pak bude záležet na financích kraje.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
d) Řešení dopravy v Dolních Štěpanicích. Připomínku vznesla paní D. Dobešová a L. Mohrová ohledně
řešení bezpečnosti pohybu chodců, zejména dětí, především na křižovatce u mostu. Dle informací,
které má starosta k dispozici se vodorovné dopravní značení bude provádět po zimním období.
Přitom bychom rádi zřídili přechody pro chodce. K tomu musí dát souhlas policie ČR, jakož i k dalším
úpravám ( dopravní značky, měření rychlosti, případně další opatření). V úvahu připadá i obnovit
jednání o spolupráci s Městskou policií Jilemnice. Ze strany občanů padla i zmínka o zřízení lávky pro
pěší přes Jizerku. Ze strany obce budou možnosti realizování jednotlivých návrhů prověřeny, a bude
o tom dále jednáno s policií ČR. Vyřešení tohoto problému připadne již novému OZ. Obecní
zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Závěrečný účet svazku Krkonoše za rok 2018.
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem svazku, který je k nahlédnutí na OÚ Benecko.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Různé.
a) Senioři z Dolních Štěpanic požádali o zaplacení autobusu na výlet do Polska.
Návrh usnesení: Souhlas se zaplacením autobusu pro seniory na výlet do Polska.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9 a) schváleno.

b) Žádost o podpis smlouvy na věcné břemeno č. IV-12-4015537/VB/005 na položení kabelového
vedení NN v Dolních Štěpanicích do obecního pozemku ppč. 1351. Již byla podepsána smlouva
o smlouvě budoucí a kabel je položen.
Návrh usnesení: Souhlas s podpisem smlouvy na věcné břemeno č. IV-12-4015537/VB/005 na
kabelové vedení NN v Dolních Štěpanicích za 10 tis. korun.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9 b) schváleno.
c) Na centrální parkoviště na Benecku končí nájemní smlouva. S parkováním v centru Benecka
je každou zimu problém. Zda parkoviště znovu pronajmout, nechat zdarma, nebo využít dalších
možností rozhodne obecní rada.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
d) P. Šochovský – důchodci z Benecka oslovili hasiče o možnost scházet se v hasičárně na Benecku.
Již bylo řešeno na některém z minulých zastupitelstev. Z technických důvodů to není možné (stísněný
prostor).
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
e) J. Hendrych – cizí lidé si kupují pozemky v obci a pak se o ně nestarají. Obec v takovýchto
případech vyzývá vlastníky k nápravě. Řešíme, zda je toto možné přikázat pod hrozbou sankcí.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
f) J. Voňka - někdo z Dolních Štěpanic si stěžuje na motorkáře, ale 8 z nich nás reprezentovalo na
šestidenní a obec by měla být hrdá, že má takové lidi. K. Tomáš – hluk nedělají jen místní, ale sjíždějí
se i cizí motorkáři. Starosta se snažil situaci řešit osobním jednáním s některými motorkáři. Obec
v tomto směru má velmi omezené pravomoci. Pokud bude nadměrné rušení hlukem pokračovat,
bude nutno problém řešit spolu s orgány životního prostředí.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Závěr.
Starosta poděkoval zastupitelům za práci v obecním zastupitelstvu za celé volební období, všem
popřál hodně úspěchů v životě a těm co se rozhodli kandidovat znovu i úspěch v nadcházejících
volbách. Poděkoval všem přítomným za účast a v 18:50 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 27.9.2018
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : Ing. D. Hásková,
S. Klimenta.

