Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 26.2.2020
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 a M. Zelinka,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 9. zasedání OZ ze dne 18.12. 2019.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 18.12.2019, 6.1., 20.1. a 12.2.2020.
4) Schválení dodatku smlouvy na poskytování Pečovatelské služby s Městem
Vrchlabí.
5) Schválení členů komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na stavbu
chodníku v Dolních Štěpanicích a opravu cesty na Dolním Benecku.
6) Informace k projednávání Změny č.1 ÚP Benecko.
7) Projednání úprav bytů v Domě s pečovatelskou službou v Mrklově.
8) Vlajka pro Tibet.
9) Informace o činnosti Střediska služeb, plán prací na jarní období.
10) Pozemkové záležitosti.
11) Různé.
12) Závěr.

10. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:01 hodin. Přivítal přítomné hosty
zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 12.
V 17:02 se dostavil J. Harcuba, přítomno 13 zastupitelů.
1) Schválení
a) programu zasedání, do programu zasedání byl přidán bod 11) Schválení dotace pro ZŠ Benecko
a MŠ Benecko,
b) ověřovatelů zápisu: Ing. D Hásková a M. Pohořalý,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání s přidáním bodu 11)
Schválení dotace pro ZŠ Benecko a MŠ Benecko, b) ověřovatele zápisu: Ing. D Hásková a M. Pohořalý,
c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 9. OZ ze dne 18.12.2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zápis z 9. veřejného zasedání OZ Benecko, které se konalo
dne 18.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 1 ( A. Hanušová).
Usnesení č. 2) schváleno.
V 17:04 se dostavili P. Wiesner a M. Zelinka, přítomno 15 zastupitelů.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 18.12.2019, 6.1., 20.1. a 12.2.2020.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 18.12.2019, 6.1.,
20.1. a 12.2.2020.
Výsledek hlasování : Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Schválení dodatku smlouvy na poskytování Pečovatelské služby s Městem Vrchlabí.
Město Vrchlabí poslalo dodatek ke Smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany
obce Benecko, kterou OZ schválilo na minulém zastupitelstvu. Starosta seznámil přítomné se zněním
dodatku, některé body doplníme ( k vyúčtování požadujeme předložit výkaz práce a rozpis nákladů).
Cestovní náhrady budou účtovány paušálně výpočtem z předchozích měsíců a fakultativní služby
stejně jako standardní služby.
Návrh usnesení: Souhlas s podpisem dodatku smlouvy a jeho doplněním o - k vyúčtování požadujeme
předložit výkaz práce a rozpis nákladů, - cestovní náhrady budou účtovány paušálně výpočtem
z předchozích měsíců, - fakultativní služby stejně jako standardní služby.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4) schváleno.
5) Schválení členů komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na stavbu chodníku v Dolních
Štěpanicích a opravu cesty na Dolním Benecku.
Je třeba stanovit komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek výše uvedených akcí. Komise se
sejde 2.3.2020 v 16:00 hodin. Členové komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek – D. Hásková,
P. Šochovský a M. Hendrych a členové obecní rady. Následně OR vybere dodavatele.
Návrh usnesení: Souhlas se členy komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek D. Hásková,
P.Šochovský, M. Hendrych, J. Mejsnar, Z. Jebavý, D. Brožek, M. Pohořalý a K. Tomáš. Následně OR
vybere dodavatele.
Výsledek hlasování : Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5) schváleno.

6) Informace k projednávání Změny č. 1 ÚP Benecko.
Starosta seznámil přítomné s průběhem posledního jednání na Libereckém Kraji týkajícího se Změny
č.1 ÚP a s postupem dokončení této změny. Se Správou KRNAP je třeba dohodnout vypořádání jejich
požadavků a připomínek k některým záměrům. O slovo se přihlásil V. Kastner a přednesl požadavek
sdružení Spolek pro Dolní Štěpanice týkající se omezení využití lokality Na Pile v Dolních Štěpanicích
k některým činnostem, které by mohli mít negativní vliv na kvalitu životního prostředí. Starosta
vysvětlil, že k tomuto tématu bude samostatný bod do příštího jednání obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Projednání úprav bytů v Domě s pečovatelskou službou v Mrklově.
V současné době je v DPS 5 volných bytů, které mají společné sociální zařízení, je třeba udělat
ke každému bytu samostatné sociální zařízení. Firma Hanuš podala nabídku za 363 tisíc s dobou
rekonstrukce březen – květen 2020. Další nabídky se nám nepodařilo získat. Byty k pronájmu by byly
od června.
Návrh usnesení: Souhlas s rekonstrukcí sociálních zařízení v DPS firmou Hanuš dle předložené
nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7) schváleno.
8) Vlajka pro Tibet.
Vyvěšujeme každý rok. Jedná se o vyjádření solidarity s lidem Tibetu.
Návrh usnesení: Souhlas s vyvěšením vlajky pro Tibet v letošním roce.
Výsledek hlasování: Pro 15. proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8) schváleno.
9) Informace o činnosti Střediska služeb, plán prací na jarní období.
J. Gerstner – Liška se letos nerozjela, na lanovce bojujeme se sněhem, zatím jsme provoz udrželi, jsou
problémy s rolbováním (sněhové podmínky), do pokladny jsme koupili novou tiskárnu, zlepšilo
se odbavování.
D. Brožek – máme povolení na vybudování retenční nádrže + přeložky, proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele, pracujeme na projektu zasněžování Lišky.
K. Tomáš - mimo zajištění provozu lanovky provádíme údržbu komunikací a budov, likvidujeme
následky vichřice. Zaměstnanci Lišky provádějí údržbu po obci. Na podpěru v horní části vleku Liška
spadl strom, bude třeba zhotovit novou. Staré nákladní auto opravíme a ponecháme ve vozovém
parku.
Starosta – po zimě bude třeba uklidit areál, úklid po obci, připravit budování nádrže, údržbu lanovky,
dokončit Ambrožův pramen, plot u školy, školky a na Dupárně, spadlé stromy v obecních lesích,
hřbitovy.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Pozemkové záležitosti.
Manželé Zuzánkovi požádali o koupi obecního pozemku v Dolních Štěpanicích nedaleko jejich domu.
Rada nedoporučuje prodej tohoto pozemku z důvodu přístupu k dalším pozemkům, jedná se o
starou cestu.
Návrh usnesení: Pozemek neprodávat, část pozemků mohou žadatelé užívat.
Výsledek Hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10) schváleno.
11) Schválení dotace pro ZŠ Benecko a MŠ Benecko.
Ministerstvo Financí vyhlásilo dotační program VPS-228-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství, ve kterém lze žádat na rekonstrukce škol a školek.
a) V rámci programu podáme žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Benecko.

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje investiční záměr na akci „Rekonstrukce sociálního
zařízení v ZŠ Benecko“ a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MF VPS-228-2-2020.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 a) schváleno.
b) V rámci programu podáme také žádost o dotaci na rekonstrukci oplocení u MŠ Benecko.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje investiční záměr na akci „ Rekonstrukce oplocení MŠ
Benecko“ a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MF VPS-228-2-2020.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 b) schváleno.
12) Různé.
a) Schválení smlouvy na věcné břemeno pro ČEZ v Horních Štěpanicích. Smlouva o smlouvě budoucí
na toto věcné břemeno již byla schválena.
Návrh usnesení: Souhlas s podpisem smlouvy na věcné břemeno č. IV-12-4017031/VB/04 v k.ú. Horní
Štěpanice.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 12 a) schváleno.
b) Informace k mostu v Prakovicích – probíhá výběrové řízení, pokud proběhne vše bez komplikací,
se stavbou by se mohlo začít v dubnu.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Wiesner – šlo by spojit s rekonstrukcí mostu v Prakovicích kácení stromů v Mrklově podél silnice?
Starosta – v době rekonstrukce mostu povede po Mrklově objízdná trasa.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
d) Šochovský – kdy se bude dělat cesta sídlištěm? Starosta – během května a června.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
e) F. Hanč – jaké má KRNAP připomínky k ÚP Benecko z roku 2012? Starosta – ÚP z roku 2012
je schválený a platný, k němu KRNAP žádné připomínky nemá.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 18:35 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 27.2.2020.
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : Ing. D. Hásková,
M. Pohořalý.

