Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 24.6.2020
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

Hásková Dana Ing.
Hendrych Marek
Janatová Monika
Šochovský Pavel
Zelinka Miroslav

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: Bc. Z. Jebavý a P. Wiesner,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
2) Schválení zápisu z 12. zasedání OZ ze dne 20.5. 2020.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 20.5. a 1.6.2020.
4) Závěrečný účet obce za rok 2019.
5) Účetní závěrka obce za rok 2019.
6) Účetní a rozpočtové záležitosti.
7) Pozemkové záležitosti.
8) Informace o obecních vodovodech a vodních zdrojích.
9) Různé.
10) Závěr.

13. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:04 hodin. Přivítal přítomné hosty
zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 11, omluveni Ing. Mgr. Ph.D. A. Hanušová. J. Harcuba,
Mgr. V. Mejsnarová, P. Wiesner.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: Bc. Z. Jebavý a J. Gerstner,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu:
Bc. Z. Jebavý a J. Gerstner, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 12. OZ ze dne 20.5.2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zápis z 12. veřejného zasedání OZ Benecko, které se konalo
dne 20.5.2020.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 20.5., 1.6. a 22.6.2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 20.5., 1.6. a
22.6.2020.
Výsledek hlasování : Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Závěrečný účet obce za rok 2019.
Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem závěrečnému účtu obce za rok 2019. Podklady pro Závěrečný
účet Obce Benecko za rok 2019 jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a Návrh závěrečného účtu obce
za rok 2019 včetně příloh je zveřejněn na úřední desce obce. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření
s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů v podrobném
členění a obsahu, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním
fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Součástí Závěrečného
účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Zpráva o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 je k nahlédnutí na obecním úřadu a je zveřejněna na úřední desce
obce. Při kontrole hospodaření obce za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 2
a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání byla zjištěna rizika poměrového ukazatele – podíl
pohledávek, podíl závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém
majetku územního celku.
Návrh usnesení: Zastupitelé vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením Obce Benecko za rok 2019
bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Obce Benecko za rok 2019 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4) schváleno.
5) Účetní závěrka obce za rok 2019.
Zastupitelé byli seznámeni s podklady pro účetní závěrku za rok 2019. Podklady pro účetní závěrku
jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a jsou zveřejněny na úřední desce obce. Účetní závěrka obsahuje
rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohy. Po schválení účetní závěrky bude převeden Výsledek
hospodaření (431/432, 432/431).
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují Účetní závěrku Obce Benecko k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 5) schváleno.
6) Účetní a rozpočtové záležitosti.
Změna rozpočtu č. 4/2020 – rozpočtové opatření č. 4
Příjmy: 4213 Inv. přijaté transfery (Oprava cesty v k.ú. Benecko, části Dolní Benecko)/+/ 1 980 785,-Kč
2279 Záležitosti ostatních drah /-/ 1 980 785,- Kč. Přesuny mezi paragrafy a položkami: položka 2412,
paragraf 2279.
Výdaje: 2212 Silnice položka 6121 /+/ 1 980 785,- Kč, 2212 Silnice položka 5171 /-/ 1 980 785,- Kč.
Přesuny mezi paragrafy a položkami: paragraf: 2212, 2279, 3639, 6171, 6409.
Změnou č. 4/2020 rozpočtové opatření č. 4 nebudou navýšeny příjmy ani výdaje rozpočtu obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2020 – rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6) schváleno.
7) Pozemkové záležitosti.
a) Směna pozemků s KRNAP Vrchlabí. Pozemky pod prodejnou v Horních Štěpanicích i přilehlé jsou
v majetku státu (KRNAP). Dle zákona stát nesmí prodávat pozemky na území národních parků. Jediná
možnost, aby obec pozemky získala je směna pozemků. KRNAP vytipoval o které pozemky obce by
měl zájem a nechal na ně zpracovat znalecký posudek. Obec nyní tento posudek nechá aktualizovat
a o směně s KRNAP bude následně jednat tak, aby směna pozemků nebyla pro obec nevýhodná.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) Pan B. Šír požádal o koupi pozemku v k.ú. Benecko, jedná se o nevyužívanou cestu. Rada prodej
nedoporučuje (inženýrské sítě, studie vodovodu, přístup k pozemkům). Zastupitelstvo s názorem rady
souhlasí, protinávrh nebyl podán.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Byl projeven zájem o koupi stavebního pozemku v Mrklově, je zde omezena kapacita vodního
zdroje. Posílení tohoto vodního zdroje je naplánováno na příští rok.
Návrh usnesení: Souhlas se zveřejněním záměru o koupi stavebního pozemku v Mrklově.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7 c) schváleno.
d) Pozemky v Dolních Štěpanicích u T. Petráka. V pondělí proběhla schůzka na místě, kde se mohli
zastupitelé seznámit se současným stavem a zároveň s realizací záměru T. Petráka vybudování
opěrné zdi. Od koupě pozemků T. Petrák odstoupil. Pro realizaci záměru je třeba vypracovat projekt,
stanovisko obce, KRNAP atd. Občané bydlící v blízkosti stavby se obávají vymílání břehu druhé strany
potoka.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s dokončením zdi (bude předložena PD) tak, aby
nezasahovala více do potoka. Zároveň požaduje odstranění hrázky uprostřed potoka, která směřuje
vodu do druhého břehu, do doby, než budou vyřízena povolení a projekt stavby. Cesta podél opěrné
zdi bude plnit funkci veřejně přístupné účelové komunikace.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7 d) schváleno.
8) Informace o obecních vodovodech a vodních zdrojích.
V současné době jsou vyřešené Dolní Štěpanice. Příští rok se bude dělat Mrklov. Je připraven projekt
na Štěpanickou Lhotu. Na Benecku je třeba posílit vodní zdroj Zátiší, Pláňka je na limitu. V příští
změně ÚP se s tím musí počítat. V Horních Štěpanicích je vodní zdroj v horní části obce, počítá
se s novým vodojemem i vyčištěním rybníčku, který slouží jako vodní zdroj pro hřbitov.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Různé.
a) V letošním roce proběhnou závody do vrchu. M. Wohanka – v letošním roce chceme oslovit

některé vlastníky pozemků podél trati v předstihu pro vyznačení zón pro diváky případně pro
vyloučení přístupu diváků. S hasiči jsme domlouvali hudební produkci (zábava), doufáme, že se
závody vydaří. J. Dvořák Mrklov – jak zapadají závody do vrchu s ptačí oblastí, exhalacemi, hlukem a
heslem vzdušné lázně, kterými se Benecko prezentuje? Mělo by se zvážit zda takové závody jsou pro
tuto oblast přínosem nebo spíš negativem. Starosta- závody do vrchu jsou naplánovány a schváleny
zastupitelstvem od loňského roku, kdy na tuto akci byly pozitivní ohlasy. Do dnešního dne nemáme
žádné negativní reakce na tuto akci. V současné době je diskuse o pořádání závodů bezpředmětná,
po realizaci této akce se můžeme sejít, zhodnotit průběh a přínos akce a podle ohlasů se rozhodnout
zda akci pořádat znovu nebo ne.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) E. Votrubová – u nás v hlavní silnici klape kanál, s kým řešit a jak je to s odkoupením pozemku
u našeho domu? Starosta – kanál vyřešíme s VHS Turnov. Pozemek budeme řešit na příštím OZ.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) Z. Jebavý SDH HŠ – v horních Štěpanicích jsme zrušili pouťovou zábavu kvůli koronaviru, chtěli
bychom místo ní uspořádat taneční zábavu v termínu 11.7.2020, proto žádáme o posunutí nebo
zrušení nočního klidu na tento termín.
Návrh usnesení: Souhlas s pořádáním taneční zábavy SDH HŠ v termínu 11.7.2020 a zrušením
nočního klidu na noc z 11.7. na 12.7.2020 Obecně závaznou vyhláškou.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9 c) schváleno.
10) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast, všem popřál pěkné léto, hodně odpočinku o dovolené
a v 18:20 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 26.6.2020.
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : Bc. Z. Jebavý,
J. Gerstner.

