Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 25.9.2019
v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Brožek Dominik Bc.
Pohořalý Martin
Tomáš Kamil
Hanušová Aneta Ing. Mgr. Ph.D.
Gerstner Jan
Harcuba Jiří

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

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: Mgr. V. Mejsnarová a J. Harcuba,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 6. zasedání OZ ze dne 26.6. 2019.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 1.7., 22.7.,12.8.,15.8. a 2.9.2019.
4) Závěrečný účet Svazku Krkonoše.
5) Schválení smlouvy s VHS Turnov na příspěvek na kanalizaci a vodovod.
6) Schválení smlouvy na úvěr na nový nakladač.
7) Přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem.
8) Účetní a rozpočtové záležitosti.
9) Projednání nájemní smlouvy mezi obcí a Střediskem služeb.
10) Pozemkové záležitosti.
11) Informace k ukončení stavby vodovodu a kanalizace v Dolních Štěpanicích.
12) Projednání záměru modernizace sportoviště Sokolka v Dolních Štěpanicich.
13) Projednání pořádání závodů automobilů do vrchu v obci.
14) Příprava investičních akcí a větších oprav v obci v roce 2020, dotace.
15) Informace z činnosti Střediska služeb.
16) Různé.
17) Závěr.

7. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:05 hodin. Přivítal přítomné hosty
zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 14 omluveni M. Janatová.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: Mgr. V. Mejsnarová a J. Harcuba,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu:
Mgr. V. Mejsnarovou a J. Harcubu, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 6. OZ ze dne 26.6.2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zápis z 6. veřejného zasedání OZ Benecko, které se konalo
dne 26.6.2019.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 1.7., 22.7., 12.8., 15.8. a 2.9.2019.
Starosta upozornil na chybně uvedenou cenu ( 510 tis.) za projekt sportoviště na Sokolce v zápise
z rady ze dne 2.9.2019, cena s DPH je 422 tis.
Z. Trýzna – kolik je 2,5 x vyšší tržba za letní provoz lanovky než minulý rok? D. Brožek - cca127 tis.
D. Hásková – kolik stojí odkup kár? D. Brožek - čtyři káry po 9 tis.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 1.7., 22.7., 12.8.,
15.8. a 2.9.2019.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Závěrečný účet Svazku Krkonoše.
Zastupitelé se seznámili se závěrečným účtem Svazku Krkonoše.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Schválení smlouvy s VHS Turnov na příspěvek na kanalizaci a vodovod.
Jedná se o nově budovanou kanalizaci a vodovod v horní části Benecka k novým stavebním
pozemkům. Smlouva byla již řešena na minulém OZ, příspěvek ve výši 830 420,-Kč poukázali vlastníci
pozemků obci a obec tento příspěvek ve formě investiční dotace poukázala VHS Turnov. Při budování
kanalizace a vodovodu došlo k vícepracím a následnému navýšení investice, proto je třeba podepsat
dodatek č.1 k této smlouvě (opět platí vlastníci pozemků).
Návrh usnesení: Souhlas s podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě s VHS Turnov.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5) schváleno.
6) Schválení smlouvy na úvěr na nový nakladač.
Pořízení nového multifunkčního nakladače se řešilo již na minulém OZ. Úvěr na nakladač si bude brát
obec u České spořitelny. Mezi obcí a Střediskem služeb bude podepsána smlouva za stejných
podmínek jako je úvěrová smlouva.
a) Návrh usnesení: Souhlas s podpisem smlouvy na úvěr na nakladač mezi obcí a Českou spořitelnou.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 a) schváleno.
b) Návrh usnesení: Souhlas s podpisem smlouvy mezi obcí a Střediskem služeb na nakladač za
stejných úvěrových podmínek jako s Českou spořitelnou.

Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6 b) schváleno.
7) Přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem.
Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2019 – dílčí. Zastupitelé byli seznámeni se Zápisem
z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10, odst. 3, písm. c zákona č. 420/2004 Sb. Byla
zjištěna chyba méně závažného charakteru podle § 10, odst. 3, písm. b zákona č. 420/2004 Sb.
(zpožděný termín zveřejnění smlouvy).
Zastupitelstvo bere Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 na vědomí.
8) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a) Změna rozpočtu č. 5/2019 – rozpočtové opatření č. 5.
Příjmy: Přesuny mezi paragrafy a položkami: položka: 1381, 1122, paragraf: 2279, 2321, 3113, 3635,
3749, 6409.
Výdaje: 2279 Záležitosti ost. drah (půjčka) /+/ 3 500 000,- Kč, 6409 /+/ 53 710,- Kč (VHS dotace,
celkem 884 130,- Kč), 2212 Silnice /-/ 53710,- Kč. Přesuny mezi paragrafy a položkami: paragraf:
2143, 2212, 3392, 3632, 3639, 3722, 4351, 6171, 6310, 6399, 6409.
Příjmy celkem: 28 000 000,- Kč, výdaje celkem: 30 500 000,- Kč.
Financování: (úvěr od spořitelny) /+/ 3 500 000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2019 – rozpočtové opatření č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8 a) schváleno.
b) Plnění rozpočtu k 31. 8. 2019
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RS
Rozpočtové příjmy celkem 28 000 000,00 28 000 000,00
19 643 744,72
70,16 70,16
Rozpočtové výdaje celkem 27 000 000,00 27 000 000,00
16 888 730,69
62,55 62,55
Financování
Dlouhodobé přijaté
půjčené prostředky (+)
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00 100,00
Uhrazené splátky dlouhod.
přijatých půjček (-)
4 340 000,00
4 340 000,004 340 000,00
100,00 100,00
Zastupitelstvo bere plnění rozpočtu k 31. 8. 2019 na vědomí.
9) Projednání nájemní smlouvy mezi obcí a Střediskem služeb.
Současná nájemní smlouva mezi obcí a Střediskem služeb je 20 let stará. Obec touto smlouvou
pronajímá Středisku služeb pozemky, budovy a ostatní movitý majetek (vybavení dílen). Dle
doporučení daňového poradce je třeba, aby výše nájemného mezi obcí a Střediskem služeb
odpovídala cenám v místě obvyklým. Movitý majetek je doporučeno ze smlouvy vyjmout a převést
na Středisko služeb (jedná se o vybavení mnohdy ve stáří více než 40 let). K bodu proběhla diskuze.
Pro zájemce z řad zastupitelů, bude uspořádána porada, kde bude celá problematika dopodrobna
vysvětlena.
Návrh usnesení: Souhlas s řešením nové nájemní smlouvy mezi obcí a Střediskem služeb na příštím
obecním zastupitelstvu.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 1 (D. Brožek). Zdržel se 0.
Usnesení č. 9) schváleno.
10) Pozemkové záležitosti.
Paní Bláhová požádala o koupi pozemku 123/2 v k.ú. Dolní Štěpanice. V pozemku je uložena
kanalizace.
Návrh usnesení: Souhlas s prodejem pozemku paní Bláhové za odhad + náklady a zřízení věcného
břemene na kanalizaci.

Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10) schváleno.
11) Informace k ukončení stavby vodovodu a kanalizace v Dolních Štěpanicích.
Starosta seznámil přítomné se stavem dokončovacích prací na stavbě. Po zimě proběhne ještě
prohlídka celé obce a případné nedostatky budou odstraněny.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
12) Projednání záměru modernizace sportoviště Sokolka v Dolních Štěpanicích.
Nabídka na projektovou dokumentaci na rekonstrukci sportoviště Sokolka je za 422 tis. Odhadovaná
cena za realizaci je od 7 mil. výš. Po diskuzi padl návrh nechat si předložit nabídku na projektovou
dokumentaci pouze na hrací plochy. Doprovodné vybavení a stavby řešit zvlášť, poptat i místní
projektanty.
Návrh usnesení: Souhlas s poptáním dalších firem jen na sportovní plochu a ostatní řešit odděleně.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 12) schváleno.
13) Projednání pořádání závodů automobilů do vrchu v obci.
K proběhlým závodům automobilů do vrchu v obci se nevyskytly žádné stížnosti. Akce se povedla,
lidem se závody líbily, naopak jsme zaznamenaly řadu pozitivních reakcí. M. Wohanka – popsal
průběh závodů, potvrdil pozitivní reakce závodníků i diváků. Vyzdvihl spolupráci s místními hasiči
a zmínil okamžitý úklid okolí trati po ukončení závodů. Zaznamenal výhrady od jednoho, respektive
dvou majitelů pozemků, ke škodám na pozemcích ale nedošlo. M. Wohanka nabídl zabezpečení
těchto pozemků ze strany pořadatelů.
Návrh usnesení : Souhlas s pořádáním závodů automobilů do vrchu v obci v příštím roce v termínu
mimo letní prázdniny.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13) schváleno.
14) Příprava investičních akcí a větších oprav v obci v roce 2020, dotace.
Starosta seznámil přítomné s akcemi připravenými k realizaci a plánovanými záměry v roce 2020
s možnostmi získání dotací v obci a Středisku služeb viz. příloha.
Návrh usnesení : Souhlas s přípravou a realizací záměrů v obci a Středisku služeb předložených
v příloze.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 14) schváleno.
15) Informace z činnosti Střediska služeb.
Starosta předal slovo vedoucímu Střediska služeb K. Tomášovi. Ten seznámil přítomné s prací
střediska od jara – úklid obce, vybudování Singltreku, instalace lufťákovy stezky, přírodní stezky,
sečení obce brigádníky, plot u ZŠ v Dolních Štěpanicích a Sokolovny. V plánu je rekonstrukce dílen,
úklid dvora, příprava ski areálu na zimní sezónu. Starosta – Singltrek dělali hlavně M. Zelinka
a P. Erlebach, cenová nabídka firem 1,2 mil. je adekvátní, nás to vyšlo na cca 850 tis. Středisko služeb
je přínosem obci, pokud je třeba něco rychle opravit, chlapi jdou hned a nemusíme čekat na firmu.
D. Brožek - letní provoz lanovky byl 2,5x lepší než v loňském roce (cca 127 tis.). Káry byly také žádané.
Poděkoval J. Gerstnerovi za pokrytí výpadku P. Erlebacha.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
16) Různé.
a) Sokol Dolní Štěpanice požádal o příspěvek na pořádání divadla v Sokolovně.
Návrh usnesení : Souhlas s příspěvkem pro Sokol DŠ na divadelní představení ve výši 1 500,-Kč.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.

Usnesení č. 16 a) schváleno.
b) Silnice Mrklov – několik pozemků je třeba ještě dořešit, majitelé jsou často k nezastižení, poštu
nepřebírají, nebo mají nereálné finanční požadavky.
Most v Prakovicích – je vydáno stavební povolení, řeší se provizorní most.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Město Jilemnice vypracovalo Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních služeb na území ORP Jilemnice, které se týká všech obcí na území ORP
Jilemnice. Každá z obcí bude ročně přispívat částkou 90,-Kč na obyvatele na tyto služby. Jsou to
služby sociálního charakteru (protidrogová poradna, dětský psycholog, manželská poradna.. ).
Návrh usnesení : Souhlas s podpisem Memoranda o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních služeb na území ORP Jilemnice.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 16 c) schváleno.
d) P. Dobešová – nejsme spokojeni s měřením rychlosti v Dolních Štěpanicích směrem k Pile, kam
se můžeme odvolat? Starosta vysvětlil, že proběhlo kontrolní měření, aby se zjistilo, jak je rychlost
v místě překračována. Tento postup byl schválen radou i zastupitelstvem. Na základě výsledků tohoto
měření bylo požádáno město Jilemnice o další opatření (obec k tomu kompetence nemá). Z Jilemnice
je zatím odpověď taková, že mají, jak nedostatek městských policistů, tak i úředníků, kteří by
přestupky vyřizovali. Ve věci bude dále jednáno, jakou iniciativu vyvinou občané je na jejich uvážení.
Na snížení rychlosti u školy na 30 km/h jsme podali znovu žádost s přiloženou peticí občanů.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
17) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast a ve 20:10 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 27.9.2019.
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : Mgr. V. Mejsnarová,
J. Harcuba.

