Zápis z 16.veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Benecko, které se konalo dne 10.3.2021
v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.
Přítomní:
Mejsnar Jaroslav Ing.
Hásková Dana Ing.
Marek Hendrych
Janatová Monika
Pohořalý Martin
Wiesner Petr
Gerstner Jan
Hanušová Aneta Ing. Mgr. Ph.D.

Harcuba Jiří
Brožek Dominik Bc.
Veronika Mejsnarová Mgr.
Šochovský Pavel
Tomáš Kamil
Zelinka Miroslav

Na pořadu jednání je tento program:
1) Schválení

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

a) programu zasedání,
b) ověřovatelů zápisu: Mgr. V. Mejsnarová a M. Hendrych,
c) zapisovatelky: Ivana Koudelková.
Schválení zápisu z 15. zasedání OZ ze dne 14.12. 2020.
Schválení rozhodování OR ze dne 21. 12. a 30.12. 2020, 18. 1., 8. 2. a 22. 2. 2021.
Projednání projektu na opěrnou zeď v Dolních Štěpanicích.
Výběrová řízení na Sportoviště Sokolka, Veřejné WC, Oprava komunikací.
Schválení OZV o místním poplatku z pobytu.
Schválení OZV o stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního
klidu dodržována.
Záležitosti Střediska služeb Benecko.
Schválení dodatku č.9 ke smlouvě s Českou Spořitelnou.
Účetní a rozpočtové záležitosti.
Výsledek kontroly hospodaření obce.
Schválení smluv se zhotovitelem dokumentace k žádosti o dotace.
Projednání smlouvy na spolufinancování pečovatelské služby ORP Jilemnice.
Závěr.

16. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:00 hodin. Přivítal přítomné hosty
zasedání a zastupitele, kterých bylo přítomno 13, omluven: Zdeněk Jebavý Bc.
Starosta přítomné seznámil s návrhem programu zasedání OZ.
1)
a)
b)
c)

Schválení
programu zasedání,
ověřovatelů zápisu: Mgr. V. Mejsnarová, M. Hendrych
zapisovatelku: E. Nováková.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje a) navržený program zasedání, b) ověřovatele zápisu:
Mgr. V. Mejsnarová, M. Hendrych , c) zapisovatelku E. Novákovou
Výsledek hlasování : Pro 13 . Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 1a), 1b) a 1c) schváleno.
2) Schválení zápisu z 15. zasedání OZ ze dne 14.12.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 15. veřejného zasedání OZ Benecko, které se konalo dne 14.12.2020.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0.. Zdržel se 0
Usnesení č. 2) schváleno.
3) Schválení rozhodování OR ze dne 21. 12., a 30. 12. 2020, 18. 1. 8. 2. a 22. 2. 2020.
Hásková: rada ze dne 22. 2. 2021 bod 5 - objízdná trasa (rekonstrukce Prachovického mostu.)
Starosta: uzavírka bude od 1. 4. 2021 (dohoda se zhotovitelem) uzavírka bude značená, objízdná
trasa přes Vrchlabí. Uzavírka do konce srpna.
Hásková: rada z 8. 2. 2021 bod 11- navýšení ceny u stroje U 400 na 1150,- Kč, fréza 1650,- Kč za jakou
jednotku. Starosta upřesnil – cena je za 1 hodinu.
Wiesner: rada z 18. 1. 2021 - zlepšení služeb na parkovišti Benecko – starosta: bude rozhodnuto na příštím
zasedání zastupitelstva, nájemce sám odprezentuje.

V 17:08 hodin se dostavila Aneta Hanušová Ing. Mgr. Ph.D.
Hanušová: rada z 8. 2. 2021 bod 11 - Hásková: už bylo projednáno
Hanušová: rada z 18. 1. 2021 bod – nabíjecí stanice pro elektromobily – na rohu parkoviště. Starosta:
nabídka z ČEZ, budou vyčleněna 2 parkovací místa, financováno ČEZ, za pronájem pro obce cca 8000,Kč ročně.
Hásková: rada z 8. 2. 2021 bod 10 – zákaz provozu lyžařského areálu. Varianta zpětné financování
Starosta: samostatný bod odprezentuje Brožek, dnešní jednání bod č. 8.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozhodování Rady Obce Benecko ze dne 21. 12., a 30. 12. 2020, 18. 1. , 8.
2. a 22. 2. 2021.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 3) schváleno.

4) Projednání projektu na opěrnou zeď v Dolních Štěpanicích.
Předložena projektová dokumentace, je třeba dokončit opěrnou zeď, část zdi je na pozemku pana
Petráka a část na pozemku obce. Cesta, která tam vznikne bude sloužit jako veřejná účelová
komunikace, i když je z větší části na pozemku pana Petráka. Obec si myslí že dispoziční řešení je
v pořádku, vzhled a provedení bude připomínkovat KRNAP. Za statiku bude odpovídat projektant
stavby a stavební dozor. Projednáno na odboru dopravy v Jilemnici, veřejná účelová komunikace
může být i na soukromém pozemku. Hanušová: bude to v pasportu místních komunikací, starosta:
pak bychom to dali do pasportu místních komunikací. Hásková: je nějaká informace ze správy KRNAP

jestli dají nějaké kameny na regulaci toku proti vymílání protějšího břehu. Starosta: to musí řešit
správa KRNAP. Zastupitelé se vyjadřují jen k opěrné zdi a k části na pozemku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s projektovou dokumentací a stavbou.
Výsledek hlasování : Pro 12 . Proti 0. Zdržel se 2 Hanušová, Janatová.
Usnesení č. 4) schváleno.

5) Výběrová řízení na Sportoviště Sokolka, Veřejné WC, Oprava komunikací.
a) Dotace: odsouhlasená dotace na zateplení, výměnu oken a vytápění na domě s pečovatelskou
službou v Mrklově. Další odsouhlasená dotace na zateplení a výměnu zdroje vytápění na obecní dílny.
Realizace: DPS v příštím roce, obecní dílny 2021–2023. Proběhne soutěž na výběr dodavatele, soutěž
bude realizovat firma, která nám pomáhala s žádostí o dotaci.
Podané žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj: Sportoviště sokolka v Dolních Štěpanicích
Veřejná WC na Benecku, cesta k Levínku a cesty v Horních Štěpanicích ke dvoru a od Portarturu
k Erlebachovým.
Další podané žádosti o dotace na Státní fond životního prostředí: v Horních Štěpanicích od kostela
k Pohledničce (uznatelné náklady 2 915 899,14 Kč – výše dotace 85 %).
Budeme muset vypsat soutěže na dodavatele, zpravidla zastupitelstvo jako členy výběrové komise
(komise pro otvírání obálek, hodnocení nabídek a výběr dodavatele) pověřilo členy rady obce,
zastupitelé se mohou také přihlásit do komise.
Zastupitelstvo pověřuje jako členy výběrové komise: členy rady obce a zastupitele, kteří mají zájem
být ve výběrové komisi.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5a) schváleno.
b) Dotace: Starosta seznámil zastupitele s programy, které vyhlásil Liberecký kraj.
Nás by se týkala dotace na obnovu křížků, kapliček a božích muk – výše dotace 150 000,- Kč, 70%
nákladů. Možnost práce pro Středisko služeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na údržbu a obnovu
památek v krajině ve výši 150.000,- Kč a vyčlenění vlastních prostředků na spolufinancování.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5b) schváleno.
c) Dotace z rozpočtu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova. Obce nad 1000 obyvatel mohou
čerpat 50 % uznatelných nákladů, max 300 000,- Kč.
Nás by se týkala dotace na obnovu a opravu hřbitovů (hřbitovní zdi na katolickém i evangelickém
hřbitově). Možnost práce pro Středisko služeb. Hásková: požární nádrž v Horních Štěpanicích, nádrž
je v hrozném stavu. Wiesner: čekárna v Mrklově u DPS. Starosta: pořídíme levněji, není třeba žádat o
dotaci.
Návrh usnesení:
V případě, že bude možné žádat o víc dotací, schvaluje zastupitelstvo podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Libereckého kraje na opravu a obnovu hřbitovů i o dotaci na opravu požární nádrže.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 5c) schváleno.

5d) Návrh usnesení:
V případě, že bude možné žádat pouze o jednu dotaci, zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o
dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova ve výši 300.000,- Kč na opravu
hřbitovních zdí a vyčlenění vlastních prostředků na spolufinancování.
Výsledek hlasování : Pro 9. Proti 1 Hásková. Zdržel se 4 Wiesner, Mejsnarová, Harcuba, Hanušová
Usnesení č. 5d) schváleno.
6) Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu.
Starosta seznámil zastupitele s obsahem vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Janatová: jak je to
s pronájmem. Starosta: i z pronájmu se poplatky platí pokud se nejedná o dlouhodobý pronájem za
účelem řešení bydlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Benecko č. 1/2021,
o místním poplatku z pobytu. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyhlášení.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 6) schváleno.

7) Schválení obecně závazné vyhlášky o stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba
nočního klidu dodržována.
Starosta seznámil zastupitele s obsahem vyhlášky o stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí
být doba nočního klidu dodržována.
Janatová: Jak je to s rodinnými oslavami. Starosta: Rodinné oslavy ukončit do 22:00 hodin. Hásková:
Vyhláška se týká veřejných akcí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení výjimečných případů,
při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyhlášení
Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 1 Janatová. Zdržel se 0.
Usnesení č. 7) schváleno.

8) Záležitosti Střediska služeb Benecko.
Dominik Brožek seznámil zastupitele se současnou situací Střediska služeb. S ohledem na nefungující
lyžařskou sezonu jsme se dostali do finančních problémů. Zažádali jsme o kompenzace (50 %
uznatelných nákladů - průměr za poslední 2 účetní období).
a)Z důvodu odmítnutí oslovených bankovních ústavů o možnost získání úvěru jsme uzavřeli smlouvu o úvěru se
společností Unileasing a.s. ve výši 3 mil. korun, předmětem financování je nakladač MECALAC

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úvěr ve výši 3 mil. korun se společností Unileasing a.s. na nakladač
MECALAC.
Výsledek hlasování : Pro 14 . Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8 a) schváleno.

b) Je dokončena projektová dokumentace na projekt 3D bludiště (lanový park), Jsou připraveny
dokumenty pro případnou dotaci, Bludiště je v blízkosti lesa, proto Správa KRNAP po nás požaduje
smlouvu o vzdání se práva na náhradu škody na pozemku a na náhradu nemajetkové újmy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podepsání smlouvy se Správou KRNAP o vzdání se práva na náhradu škody na
pozemku a na náhradu nemajetkové újmy.
Výsledek hlasování : Pro 14 . Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 8 b) schváleno.

9) Schválení dodatku č.9 ke smlouvě s Českou Spořitelnou.
Starosta zastupitele seznámil s Dodatkem č. 9 ke smlouvě o úvěru č. 1375/06/LCD ze dne 19. 6. 2006,
kterým se ruší zástava podílových listů Sporoinvest. Tím se nám uvolní částka 2 mil. Kč kterou máme
deponovanou v bance jako zálohu na splátky úvěru na lanovku. Tento úvěr je již splacen, tudíž částku
lze uvolnit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o úvěru č. 1375/06/LCD ze dne 19. 6. 2006
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 9) schváleno.

10) Účetní a rozpočtové záležitosti.
a) Změna rozpočtu č. 1/2021 – rozpočtové opatření č. 1
Příjmy: Položka 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR /+/ 3.- Kč, 4113 Neinv přijaté transfery ze SF /+/
2 943 464,- Kč – (oprava komunikací 2020), paragraf 2279 Zál ost. drah /-/ 2 943 467,- Kč. Přesuny
mezi paragrafy a položkami: položka: 1122, paragraf: 2279, 3639, 6409.
Výdaje: Přesuny mezi paragrafy a položkami: paragraf: 2212, 3419, 3639, 4351, 6171, 6399, 6402,
6409
Změnou č. 1/2021 rozpočtové opatření č. 1 nebudou navýšeny příjmy ani výdaje rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2021 – rozpočtové opažení č. 1
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 10 a) schváleno
b) Změna rozpočtu č. 6/2020 – rozpočtové opatření č.6
Příjmy: Přesuny mezi paragrafy a položkami: položka: 4216, 4211 (Přijaté transfery ze státního
rozpočtu: Rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ Benecko – 980 841,- Kč, Rekonstrukce oplocení MŠ
Benecko 752 545,- Kč), položka: /1111-4222/, paragraf: /2143-6409/Výdaje: Přesuny mezi paragrafy
a položkami: paragraf: 3111, 3113 (Přijaté transfery ze státního rozpočtu: Rekonstrukce soc. zařízení
V ZŠ Benecko – 980 841,- Kč, Rekonstrukce oplocení MŠ Benecko 752 545,- Kč), paragraf: /21436409/ Změnou č. 6/2020 rozpočtové opatření č. 6 nebudou navýšeny příjmy ani výdaje rozpočtu
obce. Schváleno radou obce dne 30. 12. 2020
Zastupitelstvo obce bere změnu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatření č. 6 navědomí
c) Plnění rozpočtu k 31. 12. 2020
Schválený rozpočet

Rozpočet změna

Skutečnost

% RS

% RU

DAŇOVÉ PŘÍJMY
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY CELKEMY
KONSOLIDACE
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
KONSOLIDACE
VÝDAJE PO KONSOLIDACI

19 000 000
13 709 100
50 000
240 900
33 000 000

20 130 061
59 623 261,50
100 000
4 146 677,50
84 000 000

33 000 000
23 550 000
3 450 000
27 000 000

84 000 000
74 238 733
3 761 267
78 000 000

27 000 000

78 000 000

18 420 918,60
96,95
91,51
53 930 789,53
393,39
90,45
52 940
105,88
52,94
12 786 677,50 5 307,88 308,36
84 191 325,63
256,16 101,42
8 640 000
76 551 325,63
231,97 91,13
81 138 688,23
344,54 109,29
3 511 365,74
101,78 93,36
84 650 053,97
313,52 108,53
8 640 000
76 010 053,97
281,52 97,45

Zastupitelstvo bere plnění rozpočtu k 31. 12. 2020 navědomí.
11) Výsledek kontroly hospodaření obce.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2020. Při kontrole
hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004
Zastupitelstvo bere výsledek kontroly hospodaření za rok 2020 navědomí.

12) Schválení smluv se zhotovitelem dokumentace k žádosti o dotace.
Smlouvy se zhotovitelem dokumentace k žádosti o dotace na Sportoviště Sokolka, Veřejné WC, cesty
v Horních Štěpanicích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv se zhotovitelem dokumentace k žádosti o dotace s firmou
Dotace snadno.cz na Sportoviště Sokolka, Veřejné WC, cesty v Horních Štěpanicích.
Výsledek hlasování : Pro 14. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení č. 12) schváleno

13) Projednání smlouvy na spolufinancování pečovatelské služby ORP Jilemnice.
Starosta seznámil zastupitele s obsahem smlouvy na spolufinancování pečovatelské služby ORP
Jilemnice. V loňském roce jsme uzavřeli smlouvu na spolufinancování pečovatelské služby s Jilemnicí
z důvodu nepřiměřeného navyšování spolufinancování pečovatelské služby s městem Vrchlabí,
se kterým spolupracujeme už mnoho let. S Vrchlabím se nám podařilo dohodnout podstatné snížení
cen. V loňském roce jsme pečovatelskou službu s Jilemnicí nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na spolufinancování pečovatelské služby ORP Jilemnice
Výsledek hlasování : Pro 1 Janatová. Proti 11. Zdržel se 2 Brožek, Mejsnarová.
Usnesení č. 13) schváleno
14) Závěr.

Starosta poděkoval přítomným za účast. V 18.55 ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsala: Eva Nováková dne 11.03.2021
Starosta Ing. Jaroslav Mejsnar
Ověřili : V. Mejsnarová, M. Hedrych

