Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 13.2.2019
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
Šochovský Pavel
Wiesner Petr
Zelinka Miroslav

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: J. Harcuba, M. Zelinka,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 2. zasedání OZ ze dne 19.12. 2018.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 17.12. 2018, 7.1., 21.1. a 4.2.2019.
4) Účetní a rozpočtové záležitosti.
5) Schválení rozvojového dokumentu obce na rok 2019-2023.
6) Informace o stavbách na území obce.
7) Projednání návrhu nové smlouvy na zajišťování pečovatelské služby.
8) Záležitosti územního plánu, regulativ zastavitelnosti pozemků.
9) Stavba cyklostezky Singltrek, smlouva s dodavatelem.
10) Projednání záměru Svazku obcí Jilemnicko týkajícího se odpadového
hospodářství v obcích svazku.
11) Žádosti o dotace v letošním roce.
12) Různé.
13) Závěr.

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:09 hodin. Přivítal přítomné hosty
zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 14 omluvena Mgr. V. Mejsnarová.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: J. Harcuba, M. Zelinka,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu:
J. Harcuba, M. Zelinka, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 2. OZ ze dne 19.12.2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zápis z 2. veřejného zasedání OZ Benecko, které se konalo
dne 19.12.2018.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 17.12.2018, 7.1., 21.1. a 4.2.2019.
M. Zelinka – dotaz na zápis z OR ze dne 4.2.2019 týkající se funkcí jednatelů. Starosta objasnil.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 17.12.2018, 7.1.,
21.1. a 4.2.2019.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Účetní a rozpočtové záležitosti.
Změna rozpočtu č. 1/2019 – rozpočtové opatření č. 1
Výdaje: 6402 Finanční vypořádání (vratka dotace volby prezident /+/ 46313,- Kč, volby zastupitelstvo
obcí 107251,- Kč, zajištění výdajů jednotek SDH /+/ 4200 Kč), 6409 Neinvest. transfery obcím (výkon
přenesené působnosti /+/ 7500,- Kč, 6171 Činnost místní správy /-/ 165264,- Kč. Přesuny mezi
paragrafy a položkami: 2143-6409.
Změnou č. 1 rozpočtové opatření č. 1 nebudou navýšeny příjmy ani výdaje rozpočtu obce. Příjmy
celkem: 28 000 000,- Kč. Výdaje celkem 27 000 000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2019 – rozpočtové opažení č.1.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4) schváleno.
5) Schválení rozvojového dokumentu obce na rok 2019-2023.
Zastupitelé se seznámili s předloženým rozvojovým dokumentem. Dokument obsahuje rozvoj obce
v oblasti infrastruktury, veřejného osvětlení, rekonstrukce a údržba obecních budov, památek,
cestovní ruch a volný čas. Není to závazek, ale soupis záměrů v obci a jejich realizace bude záviset
na financích obce a získaných dotacích.
Návrh usnesení: Souhlas se schválením rozvojového dokumentu obce na rok 2019-2023.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5) schváleno.
6) Informace o stavbách na území obce.
Silnice Mrklov- projekt je hotov, projednává se stavební povolení.
Most v Prakovicích - kraj schválil náš požadavek na instalaci provizorního mostu po dobu stavby
nového mostu. Zpracovává se dokumentace na provizorní most.
Kanalizace DŠ – poslední etapa prací započne hned po skončení zimy. Hotovo by mělo být do letních
prázdnin.

Veřejné osvětlení - v plánu máme dokončit VO a opravu cesty na Sychrově, protože však občané
v této lokalitě vznesli požadavek na připojení na veřejný vodovod, musíme počkat, jak to dopadne.
Některé úseky vodovodu by se pokládaly do obecních cest, v tom případě je rozumné i VO a nový
povrch cest udělat pod jedno.
Z dalších připravovaných akcí – Ambrožův pramen, cesty Dolní Benecko a Horní Štěpanice, oprava
hřbitovní zdi a další drobnější akce.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Projednání návrhu nové smlouvy na zajišťování pečovatelské služby.
Na pečovatelskou službu máme v současné době uzavřenu smlouvu s Městem Vrchlabí. Obdrželi
jsme nový návrh smlouvy, s jejím podpisem však počkáme. V březnu by mělo proběhnout jednání
o poskytování sociálních služeb na Jilemnicku, kde se vyjasní i výkon pečovatelské služby na území
sousedního kraje. Je naděje zlevnění pečovatelské služby.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Záležitosti územního plánu, regulativ zastavitelnosti pozemků.
Byl vznesen požadavek na zrušení regulativu 30% zastavitelnosti ploch k výstavbě.
Návrh usnesení: Souhlas se zachováním současného regulativu ( 30% zastavitelnosti pozemku )
v územním plánu.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8) schváleno.
9) Stavba cyklostezky Singltrek, smlouva s dodavatelem.
Obdrželi jsme jednu nabídku zhotovitele. U takto specifické zakázky s velkým podílem ručních prací
se do toho firmy moc nehrnou. Pokusíme se získat nabídky i od dalších firem. Paní Dobešová navrhla,
že by to mohlo udělat Středisko služeb Benecko.
Návrh usnesení: Souhlas s poptáním dalších firem + Střediska služeb Benecko, obecní rada potom
připraví podklady pro výběr a komise (členové obecní rady + Hanušová, Hásková, Hendrych a Zelinka)
zhodnotí nabídky a vybere dodavatele.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9) schváleno.
10) Projednání záměru Svazku obcí Jilemnicko týkajícího se odpadového hospodářství v obcích
svazku.
Starosta seznámil přítomné se záměrem. Obsáhlé materiály k tomuto bodu měli zastupitelé
k dispozici. Paní Dobešová se přihlásila s požadavkem rozmístění nádob na tříděný odpad po celé
obci. Starosta vysvětlil, že tato možnost je, ale přinese to zvýšené náklady na svoz odpadů, údržbu
prostranství u nádob ( v zimě zapadané sněhem, přimrzlé k zemi, zarostlé v ledu, problémy
s vyvážením). Kolem nádob vzniká nepořádek, je potřeba to pořád uklízet, tato hnízda nepůsobí příliš
esteticky. Místostarosta zmínil zavedený systém třídění odpadů ( možnost využití pytlů nebo
odevzdání na sběrném dvoře). Pokud bychom systém měnili, museli bychom přejít na paušální platby
za odpady.
a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o záměru Jilemnicka – svazku obcí
zajišťovat společně pro všechny členské obce sběr, přepravu, využívání a odstraňování odpadu
prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100 % vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zajištění sběru, přepravy, využívání
a odstraňování odpadu v obci Benecko prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100 %
vlastnictvím Jilemnicka – svazku obcí nejdříve od roku 2021.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 2 (Hanušová, Hásková).
Usnesení č. 10 b) schváleno.

c) Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EKO
Jilemnicko s. r. o., která se týká budoucího závazku uzavřít s firmou EKO Jilemnicko s. r. o. smlouvu
o sběru, přepravě, využívání a odstraňování odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 2 (Hanušová, Hásková).
Usnesení č. 10 c) schváleno.
11) Žádosti o dotace v letošním roce.
Podali jsme žádost o dotaci na cestu na Dolním Benecku. Do konce února budeme ještě podávat
žádosti na rekonstrukci veřejného WC, opravu křížků, hřbitovních zdí, na hasiče a na nakládání
s odpady. V letošním roce chceme ještě připravit žádosti o dotace na cestu v Horních Štěpanicích, na
Sokolovnu, na sportovní areál Sokolka a na Dům s pečovatelskou službou (zateplení, okna a kotelna).
U žádostí týkajících se místních spolků ( Sokol DŠ, Hasiči, HSK ) je nutné, aby na přípravě projektu
spolupracovali i zástupci spolků.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Různé.
a) Starosta seznámil přítomné s novou zonací KRNAP. Nové rozdělení je k nahlédnutí na OÚ Benecko
a bude projednáváno i s veřejností viz. plakáty.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) Starosta seznámil přítomné s dokumentem, který vypracovala VHS Turnov,který obsahuje základní
informace o tomto vodohospodářském sdružení.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) V letošním roce budeme znovu uzavírat Veřejnoprávní smlouvy s Městem Jilemnice na přestupky,
rušení trvalého pobytu a dále jednáme o smlouvě s Městskou policií. Smlouvy jsou uzavírány vždy na
jedno volební období. Například za projednání každého přestupku našeho občana nově zaplatíme
Jilemnici 5 000,-Kč.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
d) P. Wiesner – před mostem v Prakovicích chybí značka hlavní silnice, auta si tam dávají přednost
zprava a pak se nemůžou rozjet. Vyřídí starosta.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
e) D. Hásková – zda by bylo možné některá vyhlídková stanoviště vybudovat se zastřešením, jako má
KRNAP? Prověříme možnosti.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
f) R. Kynčl – požádal o instalaci váhy na Odpadní dvůr v Dolních Štěpanicích, žádná tam není.
Prověříme možnosti vážení odpadů na sběrném dvoře.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
V 19:55 se omluvila A. Hanušová a odešla, přítomno 13 zastupitelů.
g) L. Mohrová – zda obec neuvažuje o zřízení mobilního rozhlasu. Lidem, kteří se do systému zapojí,
budou chodit SMS zprávy s informacemi o dění v obci. Je to dobrý nápad, kterým jsme se již
v minulosti zabývali. Zjistíme co je k tomu třeba a nebudou-li překážky, tento systém v obci
zavedeme.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast a ve 20:10 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 15.2.2019
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : J. Harcuba,
M. Zelinka.

