Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.11.2018
v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Brožek Dominik Bc.
Pohořalý Martin
Tomáš Kamil
Gerstner Jan
Hanušová Aneta Ing. Mgr. Ph.D.
Harcuba Jiří

Hásková Dana Ing.
Hendrych Marek
Janatová Monika
Mejsnarová Veronika Mgr.
Šochovský Pavel
Wiesner Petr
Zelinka Miroslav

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: Ing. D. Hásková, J. Gerstner,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 25. zasedání OZ ze dne 26.9.2018 a ustavujícího zasedání OZ ze dne
31.10.2018.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 16.10. a 12.11.2018.
4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno (sítě ČEZ) a
souhlasu se stavbou a vstupem na pozemek (položení kabelu NN).
5) Schválení podání žádosti o dotaci na cesty.
6) Schválení zástupce obce ve Vodohospodářském sdružení Turnov.
7) Schválení zástupce do Sdružení cestovního ruchu.
8) Účetní a rozpočtové záležitosti.
9) Inventarizace majetku obce a Střediska služeb Benecko.
10) Jmenování pověřeného zastupitele pro pořízení změny územního plánu.
11) Volba členů kontrolního výboru.
12) Volba členů finančního výboru.
13) Stanovení odměn místostarosty, členů rady, členů zastupitelstva,
předsedů výborů a členů výborů.
14) Stanovení odměny pro Jednotku požární ochrany obce.
15) Schválení příspěvku na stravné pro uvolněné zastupitele.
16) Stanovení finanční částky na cestovní náhrady.
17) Projednání možných změn v likvidaci odpadů v obci.
18) Informace o činnosti Střediska služeb Benecko.
19) Projednání obsazení funkce jednatele Střediska služeb Benecko.
20) Různé.
21) Závěr.

1. veřejné zasedání zastupitelstva obce v novém volebním období zahájil pan starosta v 17:06
hodin. Přivítal přítomné hosty zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 15. Oznámil termín
příštího zasedání obecního zastupitelstva 19.12.2018, které se bude konat tradičně v Horních
Štěpanicích. Dále vyzval zastupitele, aby se seznámili s jednacím řádem zastupitelstva. Pokud budou
mít připomínky k jednacímu řádu, bude se o nich jednat.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: Ing. D. Hásková a J. Gerstner,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu:
Ing. D. Hásková a J. Gerstner, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 25. OZ ze dne 26.9.2018 a ustavujícího zasedání OZ ze dne 31.10.2018.
a) Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje zápis z 25. Veřejného zasedání OZ Benecko, které se
konalo dne 26.9.2018.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2 a) schváleno.
b) Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje zápis z ustavujícího zasedání OZ Benecko, které se
konalo dne 31.10.2018.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2 a) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 16.10. a 12.11.2018.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 16.10. a
12.11.2018.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1 ( Ing. D. Hásková).
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno (sítě ČEZ) a souhlasu se stavbou
a vstupem na pozemek (položení kabelu NN).
Jedná se o uložení kabelu NN do obecního pozemku p.p.č. 1681/1 v k.ú. Mrklov a zároveň souhlas
se stavbou a vstupem na pozemek.
a) Návrh usnesení: Souhlas s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno položení
kabelu NN do pozemku p.p.č. 1681/1 v k.ú. Mrklov.
Výsledek hlasování : Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 a) schváleno.
b) Návrh usnesení: Souhlas se stavbou a vstupem na pozemek p.p.č. 1681/1 v k.ú. Mrklov.
Výsledek hlasování : Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 b) schváleno.
5) Schválení žádosti o dotaci na cesty.
Státní fond životního prostředí vypsal nové dotační tituly na dotace pro obce ležící na území
národních parků.
a) Požádali bychom o dotaci na opravu části cesty na Dolním Benecku p.p.č. 875/3 v k.ú. Benecko
v úseku od čp. 68 k čp. 19. M. Janatová – při opravě ponechat maximální šíři cesty.
Návrh usnesení : Souhlas s podáním žádosti o dotaci na část cesty na Dolním Benecku p.p.č. 875/3
v k.ú. Benecko na SFŽP.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č.5 a) schváleno.

b) Možnost dotací z programu obnovy a rozvoje venkova - prověříme zda půjde využít na budovu
DPS, požární nádrž - Horní Štěpanice. Starosta připraví na prosincové OZ.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
6) Schválení zástupce obce ve Vodohospodářském sdružení Turnov.
V minulém volebním období zastupoval starosta.
Návrh usnesení : Souhlas se starostou jako zástupcem za obec Benecko ve VHS Turnov.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 schváleno.
7) Schválení zástupce do Sdružení cestovního ruchu.
V minulém volebním období zastupovala obec M. Janatová.
Návrh usnesení : Souhlas s M. Janatovou jako zástupcem za obec Benecko ve Sdružení cestovního
ruchu.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7) schváleno.
8) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a) Návrh rozpočtu na rok 2019 prošel obecní radou ke schválení. Schvalovat se bude na prosincovém
zastupitelstvu. Finanční výbor se sejde během 14 dnů.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 10. 2018
Schválený rozpočet Rozpočet změna
Skutečnost
% RS
% RU
DAŇOVÉ PŘÍJMY
16 000 000
16 000 000
15 507 701,58
96,92
96,92
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
12 000 000
10 753 891
4 148 726,22
34,57
38,58
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
390 000
327 530
83,98
PŘIJATÉ TRANSFERY
856 109
819 909
95,77
PŘÍJMY CELKEMY
28 000 000
28 000 000
20 803 866,80
74,30
74,30
BĚŽNÉ VÝDAJE
22 390 000
22 210 000
16 655 189,59
74,39
74,99
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4 610 000
4 790 000
4 261 331
92,44
88,96
VÝDAJE CELKEM
27 000 000
27 000 000
20 916 520,59
77,47
77,47
Zastupitelstvo bere plnění rozpočtu k 31. 10. 2018 na vědomí.
c) Změna rozpočtu č. 5/2018 – rozpočtové opatření č. 5
Příjmy: 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery (dotace pro školy) /+/ 594 451,- Kč, 2412 Splátky od
podnik. subjektů /-/ 594 415,- Kč
Výdaje: 3113 Základní školy (dotace pro školy /+/ 594 451,- Kč, 2212 Silnice /-/ 594 415,- Kč.
Výdaje: Přesuny mezi paragrafy a položkami: paragraf: 2212, 3631, 3639, 3722, 4351, 5512, 6112,
6171, 6409.
Změnou č. 5 rozpočtové opatření č. 5 nebudou navýšeny příjmy ani výdaje rozpočtu obce. Příjmy
celkem: 28000000,- Kč. Výdaje celkem 27000000,- Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2018 – rozpočtové opažení č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8 c) schváleno.
9) Inventarizace majetku obce a Střediska služeb Benecko.
Inventarizace majetku rok 2018. Plán inventur 2018.
Příkaz starosty k povedení inventarizace majetku k 31. 12. 2018. Fyzické inventury majetku
a inventarizace ostatního majetku obce budou provedeny od 29. 11. do 31. 12. 2018. Dokladová
inventarizace bude provedena v lednu 2019. Příloha plánu inventur: Inventární soupisy, pravidla
pro postup při provedení inventarizace. Ústřední inventarizační komise pro rok 2018: rada obce.
Předsedové dílčích inventarizačních komisí pro rok 2018: SDH Benecko – Zdeněk Jebavý, SDH Dolní

Štěpanice – Pavel Šochovský, SDH Horní Štěpanice – Marek Hendrych, Knihovna Dolní Štěpanice a
knihovna na obecním úřadě – Martin Pohořalý, DPS Mrklov – Jan Gerstner, Středisko služeb a bufet
Liška – Monika Janatová, obecní úřad, ostatní majetek obce, majetek pořízený od 1. 11. Do 31. 12.
2018, hotovost, ceniny, materiál, ostatní majetek – Kamil Tomáš, dokladová inventarizace
Ing. Jaroslav Mejsnar.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2018 a předsedy dílčích
inventarizačních komisí a ústřední inventarizační komisí.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9) schváleno.
10) Jmenování pověřeného zastupitele pro pořízení změny územního plánu.
V současné době probíhá Změna č.1 ÚP Benecko, kde byl schválen starosta jako pověřený zastupitel
pro pořízení této změny.
Návrh usnesení: Souhlas se starostou jako pověřeným zastupitelem pro pořízení změny územního
plánu.
Výsledek Hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10) schváleno.
11) Volba členů kontrolního výboru.
Předseda výboru A. Hanušová navrhla na členy paní Leonu Mohrovou a Mgr. Radku Braunovou.
Návrh usnesení: Souhlas se členy kontrolního výboru paní Leonou Mohrovou a Mgr. Radkou
Braunovou.
Výsledek hlasování : Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11) schváleno.
12) Volba členů finančního výboru.
Předseda výboru D. Hásková navrhla na členy paní Moniku Erlebachovou a pana Tomáše Petráka.
Návrh usnesení: Souhlas se členy finančního výboru paní Monikou Erlebachovou a panem Tomášem
Petrákem.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 12) schváleno.
13) Stanovení odměn místostarosty, členů rady, členů zastupitelstva, předsedů výborů a členů
výborů.
a) místostarosta
Návrh usnesení : Souhlas s odměnou 14 tis. měsíčně pro místostarostu od 1.12.2018.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1 (Jebavý).
Usnesení č. 13 a) schváleno.
b) členové rady
Návrh usnesení : Souhlas s odměnou 2 tis. měsíčně pro členy rady od 1.12.2018.
Usnesení č. 13 b) schváleno.
c) Zastupitelé
Návrh usnesení: Souhlas nevyplácet zastupitelům měsíční odměny, možnost mimořádných odměn.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 c) schváleno.
d) předseda výboru
Návrh usnesení: Souhlas s odměnou pro předsedy výborů 1 tis. měsíčně od 1.12.2018.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 2 (Hanušová, Hásková).
Usnesení č. 13 d) schváleno.
e) členové výborů.
Návrh - budeme řešit na příštím OZ.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

14) Stanovení odměny pro Jednotku požární ochrany obce.
Starosta seznámil přítomné se záměrem odměňovat členy výjezdové jednotky a jejich velitele podle
účasti na výjezdech a podle odvedené práce na údržbě vozidel. P. Wiesner - k zásahu se někdy vyjíždí
vlastním autem, budou se nějak řešit cestovní náhrady? Budou propláceny, konkrétní částky stanoví
obecní rada.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Schválení příspěvku na stravné pro uvolněné zastupitele.
Návrh usnesení : Souhlas s příspěvkem na stravné pro uvolněné zastupitele za stejných podmínek
jako zaměstnanci obce.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1 (Mejsnar).
Usnesení č. 15) schváleno.
16) Stanovení finanční částky na cestovní náhrady.
Obec nemá služební vozidlo. Starosta pobírá paušální částku 6500,-Kč na cestovní náhrady (pohonné
hmoty, náhrada za použití vozidla, diety, parkovné, náklady na ubytování, pojistné). Přibývá stále více
služebních cest.
Návrh usnesení : Souhlas s navýšením finanční částky o 1 500,-Kč měsíčně od 1.12.2018 na cestovní
náhrady.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1 (Mejsnar).
Usnesení č. 16 schváleno.
17) Projednání možných změn v likvidaci odpadů v obci.
Starosta seznámil přítomné s novým nařízením o bio odpadu od 1.4.2019 a předal slovo
místostarostovi, který odpady v obci spravuje. Místostarosta seznámil přítomné se systémem
nakládání s odpady v obci, s cenou známek a pytlů, možností místního poplatku a částkou, kterou
obec na likvidaci odpadů každý rok doplácí. Kompletní informace o způsobu likvace odpadů v obci
i možnosti zlepšení, bude připravena do místního zpravodaje a bude předmětem další diskuse.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
18) Informace o činnosti Střediska služeb Benecko.
Starosta seznámil přítomné, zejména nové zastupitele, o založení Střediska služeb Benecko a stručně
s jeho činností od založení do současnosti. Mimo jiné popsal převzetí areálu od minulého
provozovatele, budování zasněžování, lanové dráhy, soudní spor s vlastníkem pozemku atd. Dále
zmínil příjmy a výdaje Střediska služeb včetně nákladů na mzdy, elektřinu, pohonné hmoty, obnovu
strojového parku, nájmu za pozemky atd. Finančnímu a kontrolnímu výboru obce je umožněno
kontrolování čehokoli z činnosti a účetnictví Střediska služeb.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
19) Projednání obsazení funkce jednatele Střediska služeb Benecko.
Jednatelé jsou tři. Vedoucí lanové dráhy musí být jednatelem společnosti, to vyplývá ze zákona.
Dalšími jednateli jsou starosta a vedoucí dílen. Starosta oznámil, že se rozhodl vzdát se funkce
jednatele k 31.12.2018. Nadále je možno mít ve společnosti jen dva jednatele s tím, že tito jednatelé
by řídili provoz společnosti. Nové projekty, dodavatelské smlouvy, případné úvěry, nájemní smlouvy
by byly nadále administrovány na obci. Další možností je zvolit třetího jednatele a veškerou tuto
agendu převést na něho. Případně nějaké další řešení. O funkci jednatele se zajímali D. Brožek a K.
Tomáš. O slovo se přihlásil D. Brožek – přiklonil se k variantě se dvěma jednateli s tím, že zařizování
některých záležitostí Střediska služeb mohou být řešeny dodavatelsky. Sám tyto služby, pokud bude
zájem a potřeba, nabídl. Dále se slova ujal K. Tomáš – který se přiklonil k návrhu D. Brožka. Z diskuze
vyplynulo, že se zastupitele přiklánějí k variantě dvou jednatelů. Během příštího roku se bude řešit
změna pozici jednatele vedoucího lanové dráhy a pokud bude třeba udělat nějaké další změny nebo

úpravy, provede se to pod jedno.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
20) Různé.
a) D. Brožek představil projekt na rozšíření Lufťákovy stezky o 4 stanoviště a nový projekt Lesní stezky
11 stanovišť. Sdružení cestovního ruchu na Benecku bude na oba projekty podávat žádost o dotaci
a potřebuje souhlas obce s umístěním herních prvků na obecních pozemcích. Na zimu se prvky budou
ukládat stejně jako Lufťákova stezka.
Návrh usnesení : Souhlas s umístěním herních stanovišť na pozemcích obce Benecko.
Výsledek hlasování : Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 20 a) schváleno.
b) Způsob řešení zanedbaných pozemků soukromých vlastníků v obci.
Starosta seznámil přítomné s možnostmi.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Odstoupení velitele JPO Filipa Urbance.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
d) Žádost o posunutí doby nočního klidu z 22:00 na 24:00 hodinu v letních měsících na konkrétní
akce. Bude řešeno na příštím OZ.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
e) Byla podána žádost o povolení Závodů do vrchu Prakovice – Benecko termín 31.8. – 1.9.2019.
Tento termín je nevhodný, lépe o týden později. M. Wohanka představil průběh závodů. Nebudou na
plnou uzavírku, vždy jen po 30 minutách při závodu. Autobusová doprava bude zachována.
Návrh usnesení: Souhlas se závody do vrchu v termínu 7.9. -8.9.2019.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 2 ( Hanušová, Janatová).
Usnesení č. 20 e) schváleno.
f) Je třeba jmenovat zástupce do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Doposud
zastupoval starosta.
Návrh usnesení : Souhlas se starostou jako zástupcem za obec ve Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 20 f) schváleno.
g) Dopravní situace v Dolních Štěpanicích. Občané podali petici na řešení dopravní situace v Dolních
Štěpanicích. Připravuje se projekt na dobudování chodníku a míst pro přecházení. Připravena
je instalace dalšího stožáru veřejného osvětlení a montáž vyhřívaného zrcadla. Realizace úprav bude
na jaře 2019 s dokončováním stavby kanalizace a vodovodu. Dále jednáme o umístění úsekového
měření rychlosti a vybudování chodníku od výjezdu z Chytrákova směrem na Vítkovice. To ale bude
záležet na souhlasu vlastníků pozemků. Na lokalitu u školy a u hasičárny je projekt hotový, bude se
dělat současně s dokončováním stavby kanalizace. Rozšířili jsme to ještě o prostory před Sokolovnou.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
21) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 20:40 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 3.12.2018
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : Ing. D. Hásková,
J. Gerstner.

