Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 18.12.2019
v budově bývalé školy v Horních Štěpanicích od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Brožek Dominik Bc.
Pohořalý Martin
Tomáš Kamil
Gerstner Jan
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: M. Janatová a Bc. Z. Jebavý,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu ze 8. zasedání OZ ze dne 20.11. 2019.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 2.12.2019.
4) Schválení smlouvy na Pečovatelskou službu Vrchlabí.
5) Schválení smlouvy na Pečovatelskou službu Jilemnice.
6) Nájemní smlouva mezi obcí a Střediskem služeb Benecko.
7) Účetní a rozpočtové záležitosti.
8) Schválení rozpočtu Obce Benecko na rok 2020.
9) Projednání a schválení dalšího postupu ve změně č.1 ÚP Benecko.
10) Různé.
11) Závěr.

9. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:10 hodin. Přivítal přítomné hosty
zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 14 omluvena Ing. Mgr. A. Hanušová Ph.D..
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: M. Janatová a Bc. Z. Jebavý,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu:
M. Janatová a Bc. Z. Jebavý, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 8. OZ ze dne 20.11.2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zápis z 8. veřejného zasedání OZ Benecko, které se konalo
dne 20.11.2019.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 2.12.2019.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 2.12.2019.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Schválení smlouvy na Pečovatelskou službu Vrchlabí.
Smlouvu na Pečovatelskou službu s městem Vrchlabí máme již 10 let. Byla uzavřena na základě tehdy
platných standardů pečovatelské služby. Pečovatelská služba na základě této smlouvy vychází nyní
finančně nevýhodně. Po jednáních s Městem Vrchlabí máme návrh nové výhodnější smlouvy.
Návrh usnesení: Souhlas s podpisem nové Smlouvy o zajištění Pečovatelské služby s Městem
Vrchlabí.
Výsledek hlasování: Pro 14. proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4) schváleno.
5) Schválení smlouvy na Pečovatelskou službu Jilemnice.
Smlouva na pečovatelskou službu s Městem Jilemnice je formou Veřejnoprávní smlouvy.
Návrh usnesení: Souhlas s podpisem Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na spolufinancování
pečovatelské služby Jilemnice na rok 2020 s Městem Jilemnice.
Výsledek hlasování: Pro 14. proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 5) schváleno.
6) Nájemní smlouva mezi obcí a Střediskem služeb Benecko.
Zastupitelé se seznámili s obsahem nájemní smlouvy na pracovní poradě. Smlouva byla upravena
právníkem.
Návrh usnesení: Souhlas s podpisem smlouvy mezi obcí a Střediskem služeb Benecko za cenu v místě
obvyklou u pronajatých pozemků 320 058,-Kč za rok, u budov 280 200,-Kč za rok.
Výsledek hlasování: Pro 14. proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 6) schváleno.
7) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a) Změna rozpočtu č. 7/2019 – rozpočtové opatření č. 7
Příjmy: 4116 Ost. neinv přijaté transfery /+/ 349872,- Kč (dotace pro školy), 3639 /-/ 349872,- Kč.
Přesuny mezi paragrafy a položkami: položka: 1121, 1211, 2412, paragraf: 2279, 3639, 6409.

Výdaje: Paragraf: 3111 /+/ 349872,-Kč (dotace pro školy), 3639 /-/ 349872 Kč. Přesuny mezi paragrafy
a položkami: paragraf 3113: položky: 5331 /+/ 200 000 Kč, 5171 /-/ 200 000,- Kč, paragraf: 2279,
3326, 3392, 3399, 3631, 3635, 3722, 4351, 5512, 6171, 6310, 6409.
Příjmy celkem: 28 000 000,- Kč, výdaje celkem: 31 400 000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2019 – rozpočtové opažení č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 14. proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 7 a) schváleno.
b) Kompetence rady obce.
Zastupitelstvo obce stanovuje
V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů kompetenci rady obce k provádění změn rozpočtu a rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o
transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky rada
obce zapojuje do výdajů.
Do výše 100.000,-Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce. Jedná
se o přesuny mezi paragrafy a položkami v paragrafech, přičemž celkový rozpočet výdajů
se nezvyšuje.
Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 50.000,-Kč a to jen
v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady a k dalším případů zabránění škod. Dále jen v případě úhrady pokut,
penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každé změně rozpočtu a rozpočtovém opatření
provedených v kompetenci rady na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení změny
rozpočtu a rozpočtového opatření radou obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje kompetenci rady obce k provádění změn rozpočtu
a rozpočtových opatření.
Výsledek hlasování: Pro 14. proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 7 b) schváleno.
8) Schválení rozpočtu Obce Benecko na rok 2020.
Rozpočet na rok 2020 vychází ze střednědobého výhledu obce a z hospodaření obce roku 2019.
Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je určen ke splácení úvěrů.
V návrhu rozpočtu jsou navrženy příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatní výdaje obce
v členění dle rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu byl projednán finančním a kontrolním výborem
a radou obce, byl zveřejněn na úřední desce obce a na a internetových stránkách obce.
Celkové příjmy rozpočtu na rok 2020: 33 000 000,- Kč. Celkové výdaje rozpočtu na rok 2020: 27 000
000,- Kč. Splátky úvěrů na rok 2020 5 840 000,- Kč. Rozdíl příjmy – výdaje včetně splátek úvěrů
160 000,-Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Benecko na rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 14. proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 8) schváleno.
9) Projednání a schválení dalšího postupu ve změně č.1 ÚP Benecko.
Starosta seznámil přítomné se schůzkou na Krajském úřadu Libereckého kraje, které se zúčastnil
s K. Tomášem a D. Brožkem ohledně vyjádření kraje ke změně č.1 ÚP Benecko. Zastupitelé
se seznámili s navrhovanými variantami na pracovní poradě, kde byly tyto možnosti vysvětleny

a vybrána nejschůdnější varianta.
Návrh usnesení: Souhlas se zrušením záměrů ZH35 a KM5, a přesunutím části zastavitelných ploch
do rezervy dle tabulky (viz. příloha č.2). U plochy ZM26 redukce plochy na cca 50%, zbytek zůstává
jako zastavitelná plocha.
Výsledek hlasování: Pro 14. proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 9) schváleno.
10) Různé.
a) Starosta se zúčastnil jednání na Krajském úřadu Libereckého kraje ohledně opravy mostu
v Prakovicích. V letošním roce zastupitelé schválili požadavek provizorního mostu tak, aby byla
zachována osobní doprava a autobusové spojení. Projekt na opravu stávajícího mostu je již hotový,
na provizorní most by se projekt teprve zadával, tudíž termín výstavby nového mostu by se opět
posunul. Tím by se mohla posunout plánovaná rekonstrukce silnice v Mrklově. Provizorní most by stál
cca 4 mil., pokud by se nemusel instalovat, mohl by kraj použít tyto peníze na jiné akce v naší obci.
Návrh usnesení: Souhlas s ustoupením od požadavku provizorního mostu v Prakovicích za
předpokladu, že bude vybudován nový most již v roce 2020 a získání prostředků na opravu místních
komunikací, na kterých se v důsledku uzavírky mostu zvýší doprava. Na dotčených místních
komunikacích budou provedena technická opatření na zpomalení provozu.
Výsledek hlasování: Pro 14. proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 10 a) schváleno.
b) Krajský úřad Libereckého kraje bude v příštím roce vyhlašovat dotační program na obnovu
venkova.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Kontrolní a finanční výbor provedl kontrolu účetnictví Střediska služeb. Při kontrole nebyly
zjištěny nedostatky.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
d) Již několik let řešíme odkup pozemků pod bývalou prodejnou v Horních Štěpanicích. Máme
informace, že po novém roce budou jednání pokračovat, zdárný výsledek je nadohled.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
e) Svazek obcí Jilemnicko dlouhodobě řeší nakládání s odpady ve členských obcích. Mezi občany
obce se šíří informace, že v areálu bývalé Pily v Dolních Štěpanicích má být překladiště odpadů.
Starosta informace ověřoval. Stav je takový, že o areál má požádáno Hasičský záchranný sbor
pro umístění výjezdové jednotky profesionálních hasičů. Vedení Svazku Jilemnice prověřuje různé
možnosti, ve věci žádné rozhodnutí nebylo přijato. Pokud by se mělo rozhodovat v konkrétní věci,
budou občané Dolních Štěpanic informováni na schůzce s vedením svazku, která by byla svolána
do Sokolovny do DŠ.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
f) Hasiči z Horních Štěpanic by si chtěli u Dupárny upravit plochu pro míčové hry a cvičení dětí. Bude
projednáno v OR. Aktivity místních spolků a zejména práci s dětmi je třeba podporovat.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
V 19:05 se omluvila V. Mejsnarová a odešla. Přítomno 13 zastupitelů.
11) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast. Také poděkoval zastupitelům, zaměstnancům Střediska
služeb Benecko a obce, hasičům, HSK a dalším místním spolkům a občanům za práci a propagaci
obce, všem popřál hezké svátky a hodně zdraví v novém roce a předal slovo místostarostovi.
Místostarosta informoval přítomné o nakládání s odpady. Popřál všem krásné Vánoční Svátky
a hodně zdraví v novém roce. Starosta v 19:15 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 20.12.2019.
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : M. Janatová,
Bc. Z. Jebavý.

