Zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 14.12.2020
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.
Janatová Monika
Šochovský Pavel
Wiesner Petr
Zelinka Miroslav

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: M. Hendrych a P. Šochovský,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Schválení zápisu z 14. zasedání OZ ze dne 21.9. 2020.
Schválení rozhodování OR ze dne 12.10. a 23.11.2020.
Schválení podání žádostí o dotace.
Informace o vodohospodářských a souvisejících stavbách v obci v příštím roce.
Schválení způsobu sběru a likvidace odpadů v obci, změna zákona, rozeslání informace všem
občanům.
Projednání a schválení smlouvy s Jilemnickem, svazkem obcí.
Informace o postupu dokončení změny územního plánu.
Závody automobilů do vrchu.
Informace ze Střediska služeb.
Pozemkové záležitosti.
Inventarizace majetku obce.
Účetní záležitosti.
Rozpočet obce na rok 2021.
Různé.
Závěr.

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:00 hodin. Přivítal přítomné hosty
zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 13, omluveni Mgr. V. Mejsnarová a M. Hendrych.
Starosta přítomné seznámil s jednacím řádem zastupitelstva.
1) Schválení
a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: K. Tomáš a P. Šochovský,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu:
K. Tomáš a P. Šochovský, c) zapisovatelku I. Koudelkovou.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu ze 14. OZ ze dne 21.9.2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 14. veřejného zasedání OZ Benecko, které se konalo
dne 21.9.2020.
Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdržel se 1 (Hanušová).
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 12.10., 23.11. a 7.12.2020.
Hásková - OR 7.12. projednání podmínek prodloužení smlouvy na centrální parkoviště – o co jde?
Starosta - jedná se o nájemní smlouvu na centrální parkoviště, prodloužení pronájmu na delší dobu
z důvodů plánovaných investic do parkoviště ze strany nájemce. Záměr bude nutno zveřejnit dle
zákona o obcích.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 12.10., 23.11. a
7.12.2020.
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.
4) Schválení podání žádostí o dotace.
Máme připravené žádosti o dotace z různých programů, je třeba schválit jejich podání v souladu
s dotační výzvou.
a) Žádost o dotaci na cesty Oprava místních komunikací v obci Benecko „Levínek“, „Ke Dvoru“, „Port
Artur“ v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obnovy místních komunikací z MMR.
Návrh usnesení: Souhlas s podáním žádosti o dotaci na Opravu místních komunikací v obci Benecko
„Levínek“, „Ke Dvoru“, „Port Artur“ v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlášeným
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 4 a) schváleno.
b) Žádost o dotaci na Obnovu sportoviště Sokolka pro ZŠ v obci Benecko, části Dolní Štěpanice
v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obnovy sportovní infrastruktury z MMR.
Návrh usnesení: Souhlas s podáním žádosti o dotaci na Obnovu sportoviště Sokolka pro ZŠ v obci
Benecko, části Dolní Štěpanice v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obnovy
sportovní infrastruktury vyhlášeným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. zdržel se 0.
Usnesení č. 4 b) schváleno.
c) Žádost o dotaci na Rekonstrukci veřejných WC v Domě služeb, Benecko v programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z MMR.
Návrh usnesení: Souhlas s podáním žádosti o dotaci na Rekonstrukci veřejných WC v Domě služeb
Benecko, v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
vyhlášeným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. zdržel se 0.

Usnesení č. 4 c) schváleno.
d) Žádost o dotaci na „Oprava cesty v k.ú. Horní Štěpanice (3. zóna Krkonošského národního parku)
v rámci Výzvy č.5/2020 Národního programu Životní prostření ve městech a obcích, Podpora obcí
v národních parcích vyhlášeným MŽP.
Návrh usnesení: Souhlas s podáním žádosti o dotaci na „Oprava cesty v k.ú. Horní Štěpanice (3. zóna
Krkonošského národního parku) v rámci Výzvy č.5/2020 Národního programu Životní prostření ve
městech a obcích, Podpora obcí v národních parcích vyhlášeným Ministerstvem životního prostředí.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 d) schváleno.
5) Informace o vodohospodářských a souvisejících stavbách v obci v příštím roce.
VHS Turnov v příštím roce plánuje pokračovat ve výstavbě vodovodů v naší obci. Počítá se se
zahájením dvou velkých staveb – vodovod v Mrklově včetně nového vodojemu na hoření straně
a nových povrchů místních komunikací, dále vodovod Prakovice – Dolní Štěpanice včetně nového
povrchu krajské silnice, rekonstrukce propustků a montáže nových svodidel.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
6) Schválení způsobu sběru a likvidace odpadů v obci, změna zákona, rozeslání informace všem
občanům.
Starosta seznámil přítomné se změnou likvidace odpadů od 1.1.2021 a předal slovo místostarostovi.
Od nového roku bude svoz odpadů probíhat 1x za čtrnáct dní, vždy v každou lichou středu. Budou
nové známky a pytle (jiná barva). Tyto známky a pytle je možné koupit na OÚ Benecko a v prodejnách
potravin v obci. Staré známky a pytle se vrací do 13.1.2021 na OÚ Benecko. Leták s touto informací
dostanou občané během týdne do schránek. Otištěn též v Poslu a zveřejněn na úřední desce. Ještě
seznámil přítomné s cenou a likvidací odpadů v minulých letech.
Hásková – bude váha na odpadním dvoře? Starosta – váha bude během ledna.
Návrh usnesení: Souhlas s přechodem na nové známky a pytle, umístěním váhy na odpadním dvoře,
roznosem informačních letáků a vyhodnocením systému po cca šesti měsících.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6) schváleno.
7) Projednání a schválení smlouvy s Jilemnickem, svazkem obcí.
Svazek obcí Jilemnicka pořizuje areál, který bude sloužit jako zázemí pro odpadové hospodářství
obcí Jilemnicka. Obce na tento nákup společného zařízení přispějí částkou podle počtu obyvatel.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Benecko schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
742.648,06 Kč Jilemnicku – svazku obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
IČ: 70694061 na nákup „Areálu Mříčná“, který bude sloužit k zajištění zázemí pro společnou techniku
Jilemnicka – svazku obcí a také jako zázemí pro budoucí regionální odpadové centrum pro území
členských obcí Jilemnicka – svazku obcí a „Movitých věcí nacházejících se v Areálu Mříčná“,
a pověřuje starostu obce Benecko Jaroslava Mejsnara podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 2 (Hanušová, Hásková).
Usnesení č.7) schváleno.
8) Informace o postupu dokončení změny územního plánu.
Starosta informoval o postupu dokončení změny Územního plánu obce Benecko. Pořizovatel změny
ÚP, kterým je Město Jilemnice, shromáždil již všechny potřebné podklady a předal je zpracovateli
ÚP – SURPMO Hradec Králové. Dalším stupněm v dokončení změny ÚP bude veřejné projednání.
Obec Benecko připojí ještě některé připomínky týkající se umísťování mobilních staveb mimo
zastavitelné plochy, zemních vrtů, staveb dopravních zařízení (vleky, lanovky), minimální velikosti
stavebního pozemku, trasování komunikací. Dále bude ještě potřeba vypořádat požadavek spolku pro
Dolní Štěpanice, který zastupuje Ing. V. Kastner z Prahy na omezení využitelnosti areálu v DŠ Na pile.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

9) Závody do vrchu.
Proběhly dva ročníky závodů do vrchu. Teď se nám hlásí další pořadatelé obdobných závodů
o možnost pořádat zde automobilové závody (mistrovství republiky). Rada záležitost projednala
a pořádání dalšího závodu nepodpořila. Je toho názoru, že jedna motoristická akce za sezónu
uspokojí příznivce závodů a příliš nenaštve jeho odpůrce. Wohanka – v rámci závodů automobilů
do vrchu EDDA cup respektujeme rozhodnutí obce.
Návrh usnesení: Souhlas s pořádáním závodů automobilů mistrovství republiky v obci.
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 11. Zdržel se 2 (Harcuba, Zelinka).
Usnesení č. 9) neschváleno.
10) Informace ze Střediska služeb.
Slovo si vzal K. Tomáš – v letošním roce jsme udělali hodně práce: retenční nádrž na zasněžování,
obnova zasněžovacího systému, plot u školy, údržba obce.
D. Brožek – poděkoval zaměstnancům za práci v letošním roce, hlavně v závěru roku. Zasněžovací
systém nám hodně pomůže, uvidíme co přinese zimní sezóna.
J. Gerstner – jsme připraveni na sezónu, uvidíme co nám povolí zákonodárci.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
11) Pozemkové záležitosti.
a) Pro směnu pozemků s KRNAP máme k dispozici znalecké posudky. Po novém roce budeme jednat
se správou parku, které pozemky z majetku obce bychom mohli vyměnit za pozemky v majetku
parku. Obec chce získat pozemek pod prodejnou a okolo prodejny v Horních Štěpanicích, případně
lesní pozemek nad školou, kde je trasa singltreku. Uvidíme, které pozemky za to bude KRNAP
požadovat. Vše bude zveřejněno dle zákona a rozhodovat bude OZ.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
b) Manželé Dvořákovi požádali o pozemek ve Štěpanické Lhotě 995/2 v k. ú. Horní Štěpanice. Rada
prodej nedoporučuje. Pozemek je v blízkosti dolní stanice lanové dráhy, mohl by být potřeba při
různých akcích v lyžařském areálu.
Návrh usnesení: Souhlas s prodejem pozemku 995/2 v k.ú. Horní Štěpanice manželům Dvořákovým.
Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 11. Zdržel se 2 (Harcuba, Zelinka).
Usnesení č. 11 b) neschváleno.
c) M. Kubina požádal o koupi části pozemku 538/8 k.ú. Benecko. Jedná se o část pozemku, se kterým
do budoucna obec počítá na cestu. Janatová – zajímá mne zda nebude prodejem ohrožena šířka cesty
a zimní údržba. Starosta – můžeme s prodejem počkat až bude vybudována cesta a vyzkoušena zimní
údržba.
Návrh usnesení: Souhlas s prodejem části pozemku 538/8 k.ú. Benecko M. Kubinovi.
Výsledek hlasování: Pro 1 (Harcuba). Proti 2 (Jebavý , Pohořalý). Zdržel se 10.
Usnesení č. 11 c) neschváleno.
d) Žádost o pozemek 833, v k.ú. Benecko podalo více zájemců - B. Šír, P. Valenta a Č. Tůma, Jeriovi,
P. Kvíčalová. Jedná se o pozemek vedený jako cesta. O prodeji vrchní části pozemku jsme již jednali
na minulém zastupitelstvu, záměr byl i vyvěšen. Pozemek by mohl být v budoucnu potřebný
pro uložení inženýrských sítí, rada nedoporučila prodej. Záměr pana P. Valenty, Č. Tůmy a Kvíčalové
nebyl zatím zveřejněn. Šochovský – nešly by inženýrské sítě ošetřit při prodeji věcným břemenem?
B. Šír - cesta vede odnikud nikam, je tam plyn, žádná voda. Starosta - připravuje se projekt na nový
vodovodní řád na Sychrově, je možné, že pozemky budou potřebné pro vedení vodovodu, projekt
zatím není k dispozici.
Návrh usnesení č. 1: Souhlas se zveřejněním zájmu paní P. Kvíčalové o koupi části pozemku 833 v k.ú.
Benecko, pak rozhodne zastupitelstvo.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdržel se 2 (Jebavý, Mejsnar).
Usnesení č. 11 d) 1 schváleno.
Návrh usnesení č. 2: Souhlas se zveřejněním zájmu o koupi části pozemku o který požádali Jeriovi,
pak rozhodne zastupitelstvo.

Výsledek hlasování: Pro 8. Proti 2 (Janatová, Brožek). Zdržel se 3 (Jebavý, Mejsnar, Tomáš).
Usnesení č. 11 d) 2 schváleno.
Návrh usnesení č. 3: Souhlas s řešením celého pozemku jako celku na příštím zastupitelstvu,
po zveřejnění všech záměrů.
Výsledek hlasování: Pro 10. Proti 3 ( Brožek, Mejsnar, Wiesner). Zdržel se 0.
Usnesení č. 11 d) 3 schváleno.
12) Inventarizace majetku obce.
Plán inventur 2020
Příkaz starosty k povedení inventarizace majetku k 31. 12. 2020. Fyzické inventury majetku
a inventarizace ostatního majetku obce budou provedeny od 14. 12. do 31. 12. 2020. Dokladová
inventarizace bude provedena v lednu 2021. Příloha plánu inventur: Inventární soupisy, pravidla
pro postup při provedení inventarizace a ostatní dokumentace.
Ústřední inventarizační komise pro rok 2020: rada obce.
Předsedové dílčích inventarizačních komisí pro rok 2020:
SDH Benecko – Zdeněk Jebavý, SDH Dolní Štěpanice – Dana Hásková, SDH Horní Štěpanice – Martin
Pohořálý, knihovna Dolní Štěpanice a knihovna na obecním úřadě – Aneta Hanušová, DPS Mrklov –
Petr Wiesner, Středisko služeb a bufet Liška – Monika Janatová, Obecní úřad, ostatní majetek obce,
majetek pořízený od 1. 11. do 31. 12. 2020, hotovost, ceniny, materiál, ostatní majetek – Kamil
Tomáš , dokladová inventarizace – Jaroslav Mejsnar.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje plán inventur pro rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 12) schváleno.
13) Účetní záležitosti.
Účetní a rozpočtové záležitosti.
a) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Benecko
Z důvodu Smlouvy o poskytnutí peněžního příplatku mimo základní kapitál a Dohody o započtení
pohledávek se Střediskem služeb Benecko s.r.o. roce 2020 a z důvodu současné situace v ČR (COVID)
dochází ke změně střednědobého výhledu rozpočtu.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo schvaluje změnu Střednědobého výhledu rozpočtu obce do roku 2029.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 a) schváleno.
b) Výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Zpráva
z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 je k nahlédnutí na obecním úřadu. Při dílčí
kontrole hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b,
c zákona č. 420/2004 Sb.
Zastupitelstvo bere Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 na vědomí.
c) Změna rozpočtu č. 5/2020 – rozpočtové opatření č. 5
Příjmy:
Přesuny mezi paragrafy a položkami: položka: 1122, 1211, 1342, 1349, 1381,4113, 4213,
4116. (1111-4222), paragraf: 2279, 3632, 3639, 6409. (2143-6409).
Výdaje:
Přesuny mezi paragrafy a položkami: paragraf: 2212,2279, 3111, 3113, 3631, 3639, 3722, 5512, 6115,
6171, 6399, 6409 (2143-6409).
Změnou č. 5/2020 rozpočtové opatření č. 5 nebudou navýšeny příjmy ani výdaje rozpočtu obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2020 – rozpočtové opažení č. 5.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 c) schváleno.
d) 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 př i 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 100.000,-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 případům 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 rozpočtové 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 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 13 d) schváleno.
14) Rozpočet obce na rok 2021
Rozpočet na rok 2021 vychází ze střednědobého výhledu obce a z hospodaření obce roku 2020.
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 2021: 24 000 000,- Kč. Celkové výdaje rozpočtu na rok 2021: 23 000 000,- Kč. Splátky úvěrů na rok
2020 5 840 000,- Kč. Rozdíl příjmy –1 000 000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Benecko na rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 14) schváleno.
15) Různé.
a) Členové Svazku obcí Jilemnicka se dohodli, že počínaje rokem 2020 budou sociální služby financovat
společně, a to na principu solidarity na základě veřejnoprávní smlouvy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z
rozpočtu obce Benecko v roce 2021 ve výši 69,- Kč na obyvatele městu Jilemnice, se sídlem Masarykovo
náměstí 82, 512 42 Jilemnice, IČ: 275808. Příspěvek je poskytován na základě Memoranda o spolupráci
ze dne 13. 11. 2019 a je účelově vázaný na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice.
Výsledek Hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 15 a) schváleno.
b) O. Urbancová – jak je to s cestou k Levínku. Starosta – bude řešeno v příští změně ÚP.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
c) M. Kubina – jak je to s dokončením Ambrožova pramene? Starosta – objednáno u Střediska služeb,
letos se to nestihlo, dokončíme příští rok.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

16) Závěr.
Starosta poděkoval přítomným za účast. Také poděkoval zastupitelům, zaměstnancům Střediska
služeb Benecko a obce, hasičům 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 popřál všem prožití Vánočních Svátků v klidu a míru a v novém roce hodně zdraví.
Starosta v 20:15 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala Koudelková I. dne 15.12.2020.
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : K. Tomáš,
P. Šochovský.

