Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 6.5.2020
v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Jebavý Zdeněk Bc.
Brožek Dominik Bc.
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: Bc. D. Brožek a M. Zelinka,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 10. zasedání OZ ze dne 26.2. 2020.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 25.2., 2.3., 30.3. a 16.4.2020.
4) Schválení ceny za věcné břemeno uložení sítí.
5) Pozemkové záležitosti.
6) Záležitosti Střediska služeb.
7) Účetní a rozpočtové záležitosti
8) Výběrová řízení.
9) Různé.
10) Závěr.

11. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:14 hodin. Přivítal přítomné hosty
zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 14, omluven M. Pohořalý.
1) Schválení
a) programu zasedání, do programu zasedání byl přidán bod 11) Schválení dotace pro ZŠ Benecko
a MŠ Benecko,
b) ověřovatelů zápisu: Bc. D Brožek a M. Zelinka,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu:
Bc. D Brožek a 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 10. OZ ze dne 26.2.2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zápis z 10. veřejného zasedání OZ Benecko, které se konalo
dne 26.2.2020.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 25.2., 2.3., 30.3. a 16.4.2020.
Dotazy: A. Hanušová – rada z 30.3.2020 – návrh smlouvy Plíštil, o jakou smlouvu jde? Starosta- jedná
se o smlouvu na zpracování žádosti o dotace na zateplení, výměnu oken a vytápění obecních dílen
ve Štěpanické Lhotě. Rada z 30.3.2020 – o jaká kontejnerová stání se jedná? Starosta – jsou to
zastřešená kontejnerová stání v obci. Hásková – rada 30.3.2020 – proplacení vynaložených nákladů
na zrušenou akci Snowsplasch, komu se přispívá? D. Brožek- tuto akci pořádá p. Hrouda, část nákladů
byla již vynaložena, ale vládním nařízením byla akce zrušena. Rada 30.3.2020 nákup soupravy na
opravu cest, o co jde? Starosta – je to zařízení za 100 tis. na opravu výtluků, ale pořízení se odložilo.
Rada z 25.2.2020 výběr dodavatele na retenční nádrž, proč to neschvalovalo zastupitelstvo, ale rada?
Starosta – je to akce Střediska služeb a v těchto věcech dle zákona o obcích rozhoduje obecní rada.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 25.2., 2.3., 30.3.
a 16.4.2020.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1 (Hásková).
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Schválení ceny za věcné břemeno uložení sítí.
Jedná se o přeložení elektrického vedení u krajské silnice Benecko-Mrklov od Křížovek k Zrcadlovce.
Jde o cca 430 m. Obec má stanovenou cenu 1000,-Kč za bm. Jelikož by cenu za věcné břemeno musel
hradit Liberecký kraj, byli jsme krajem požádáni o snížení ceny. Jinak hrozí, že rekonstrukce silnice
Mrklov -Benecko se odloží na neurčito.
Návrh usnesení: Souhlas se snížením ceny věcného břemene na 15 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4) schváleno.
5) Pozemkové záležitosti.
a) Manželé Erlebachovi požádali o odkup pozemku 538/8 v k.ú. Benecko. Pozemek je v ÚP schválen
pro vybudování komunikace. Je to přístup k dalším pozemkům.
Návrh usnesení: Souhlas s ponecháním výše uvedeného pozemku obci, zatím neprodávat.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 5 a) schváleno.
b) Paní Votrubová projevila zájem o odkoupení pozemku 87/2 v k.ú. Dolní Štěpanice. Pozemek těsně
přiléhá k jejich domu.
Návrh usnesení: Záměr zveřejníme, potom rozhodne zastupitelstvo.

Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 5 b) schváleno.
c) J. Erlebach požádal o zrušení předkupního práva ve prospěch obce na pozemky 23, 24, 25 vše
v k.ú. Horní Štěpanice v jeho vlastnictví.
Návrh usnesení: Souhlas se zrušením předkupního práva na výše uvedené pozemky, pokud nebudou
kolidovat s cestou, pokud ano budeme dále řešit. Vytyčení cesty bude na náklady žadatele.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5 c) schváleno.
d) Pan Čáp požádal o odkoupení pozemku 660/4 v k.ú. Benecko. Pozemek se nachází vedle cesty
od Hotelu Kubát k Hotelu Žalý, při zimní údržbě se na pozemek vyhrnuje sníh z cesty.
Návrh usnesení: Souhlas s ponecháním výše uvedeného pozemku obci, zatím neprodávat.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5 d) schváleno.
e) T. Petrák požádal o odkoupení části pozemku 1211/1 a pozemku 1210 v k.ú. Dolní Štěpanice.
Jedná se o cestu podle potoka, který ji vymílá a cesta již téměř neexistuje. Důvodem je zpevnění
opěrnou zdí, aby se cesta dala užívat a eroze nepostupovala dále. Pokud pozemek získá, nabízí zřízení
věcného břemene na užívání cesty.
Návrh usnesení: Záměr zveřejníme a poté rozhodne zastupitelstvo.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 1 (Hanušová).
Usnesení č. 5e) schváleno.
6) Záležitosti Střediska služeb.
Starosta na úvod popsal vývoj financování a investic Střediska služeb. Za dobu svého trvání Středisko
služeb převedlo obci 61 mil. Kč (splátky úvěrů, úroky, nájem). K tomu Středisko služeb pořídilo
investice do obce ve výši cca 70mil. Kč. Protože Středisko služeb je 100% vlastněno obcí, je pořízený
majetek v podstatě obecní. Středisko služeb by obci mělo převést ještě 50mil. Kč (zbývající splátky
úvěrů na nakladač, rolbu, lanovku, zasněžování, odbavovací systém). Toto by však znemožnilo další
rozvoj a plánované investice. Nabízí se možnost, že by obec tuto částku vložila (ponechala) ve svém
Středisku služeb jako příplatek mimo základní kapitál společnosti. Bylo by to i férové, neboť dosud
obec do Střediska služeb vložila pouze 100 tis. Kč jako vklad při jeho založení. Tento krok je
i podmínkou pro případné další investice Střediska služeb. Dále starosta předal slovo D. Brožkovi,
aby jako jednatel Střediska služeb přiblížil investiční záměry Střediska služeb na nejbližší období.
Tyto investice zajistí další navýšení tržeb v lyžařském areálu (nádrž na vodu pro zasněžování, posílení
zasněžovacího systému, posílení čerpací stanice a dopravní pás pro lyžaře). Starosta již dříve zaslal
zastupitelům návrh zmíněné smlouvy o příplatku a návrh usnesení rady a zastupitelstva, tak jak nám
ho vypracoval daňový poradce. V průběhu následné diskuse A. Hanušová předložila připomínky
právníka k materiálům vypracovaným daňovým poradcem. Z diskuse vyplynulo, že bude vhodné
připomínky právníka předložit daňovému poradci, aby se s nimi vypořádal a hlasování přesunout
na příští zasedání obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Účetní a rozpočtové záležitosti.
Změna rozpočtu č. 1/2020 – rozpočtové opatření č. 1
Příjmy: položka 4222 /+/ 300 000,- Kč (Dotace kraj – Úpravy podél silnice DŠ), položka 4113 /+/
962 719,- Kč (Dotace SFŽP – Oprava komunikace v k.ú. Benecko), paragraf 2279 /-/ 1 262 719,-Kč,
Přesuny mezi paragrafy a položkami: položka: 4113, 4116, 1342, 1349, paragraf: 2279,
Výdaje: Paragraf 6402 /+/ 83 482,80.- Kč (Vratka datace volby), paragraf 6409 /-/ 83 482,80 Kč.
Přesuny mezi paragrafy a položkami – paragraf: 2212, 2279, 3639, 4351, 6310, 6399, 6402, 6409.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2020- rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7) schváleno.

8) Výběrová řízení.
Starosta seznámil přítomné se současným stavem výběrových řízení a rozpracovaných akcí v obci.
Cesta na Dolním Benecku je už téměř hotová. Výběrové řízení proběhlo na plot u MŠ Benecko a
rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Benecko – bez dotace se neuskuteční. Další poptávkové řízení
na výměnu zbývajících oken a dveří v Domě služeb na Benecku.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
V 18.55 se omluvila A. Hanušová a odešla, přítomno 13 zastupitelů.
9) Různé.
a) Most v Prakovicích se letos dělat nebude, jediná firma, která se přihlásila do výběrového řízení
před podpisem smlouvy odstoupila. Kraj vyhlásí nové výběrové řízení, předpoklad stavby mostu
březen-červen 2021, na to by navazovala rekonstrukce silnice v Mrklově. Hásková – zda by nebylo
dobré obnovit starou cestu z Prakovic do Mrklova. Starosta- podíváme se zda je to možné.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) MAS „Přijďte pobejt!“ z.s. 2021-2027, je třeba schválit přistoupení do této skupiny, aby mohli
místní podnikatelé a obec žádat o dotace.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují zařazení správního obvodu obce Benecko do území působnosti
MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na programové období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 9 b) schváleno.
c) Pečovatelská služba Vrchlabí příspěvek na auto.
Návrh usnesení: Souhlas s příspěvkem na auto pro Pečovatelskou službu Vrchlabí.
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 12. Zdržel se 1 (Janatová).
Usnesení č. 9 c) neschváleno.
d) Dopadla dotace na DPS Mrklov. Výběrové řízení bude dělat p. Plíštil. Realizace projektu je do 3 let.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
e) VHS Turnov dostala dotaci na vodovod v Mrklově. Bude se dělat nový vodojem na Hoření straně,
vodovodní řad, poté cesty.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
f) Cesta sídlištěm – odbočka k chatě Barka, je špatná, v dotaci není zahrnutá, protože část cesty není
na obecním pozemku. Firma M-Silnice předložila cenově výhodnou nabídku ( 317 tis.) na opravu
povrchu této cesty. Nabídka platí pouze pokud se povrch bude opravovat souběžně s cestou kolem
školy.
Návrh usnesení: Souhlas s opravou cesty od školy k Barce za výše uvedenou cenovou nabídku
od firmy M-Silnice.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9 f) schváleno.
g) Pouť v Horních Štěpanicích – vyčkáme dle vládních nařízení.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
h) Kamerový systém na hřbitově, bylo řešeno radou, zastupitelé jsou stejného názoru. Brána na
Evangelický hřbitov bude do konce června.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
i) Nabídka ceny na plyn od p. Skrbka ( poradce pro nákup energií ) pro obecní budovy. Cena je
výhodná.
Návrh usnesení: Souhlas s přijetím nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9 i) schváleno.
j) Hásková – jak to bude s realizací cesty v Horních Štěpanicích? Starosta – na podzim by mělo být
vyhlášeno další kolo dotačního programu obnovy obcí na území KRNAP. Pokud bude vyhlášeno
žádost podáme (požadované dokumenty máme připravené).
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
k) Pan Mikšík – v kopci u Honců jsou hluboké svodníky a lidé to objíždějí po louce, nejvíc tam jezdí

vodáci. Starosta – cesta je opravená nově, pokud jsou málo hluboké svodnice, rychle se zanesou
a potom déšť vymílá cestu. Paní Vlachová - kovové svodnice na obecní cestě v Mrklově mají příliš
široký profil, hrozí nebezpečí úrazu. Starosta- takto to bylo dodáno zhotovitelem před několika lety,
důvodem je samočistící schopnost.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:35 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 7.5.2020.
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : Bc. D. Brožek,
M. Zelinka.

