
Obec Benátky 

Obecní úřad Benátky 

 

 

 

 

 

                                                     I N F O R M A C E 

                             o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky 

 

 

Místo konání:          Obec Benátky – obecní úřad 

 

Doba konání:           1.12.2021 od 19:00 hodin 

 

 

 

 

 

Navržený  program: 

   1)  Úvod 

   2)  Schválení rozpočtu na rok 2022 

   3)  Schválení rozpočtového výhledu obce Benátky 2021-2025 

   4)  Schválení tvorby rezervy na vodovod a kanalizaci 

   5)  Cyklostezka 

   6)  Výstavba volnočasová aktivita SDH 

   7)  Záměr prodeje obecních pozemků 

   8)  Rozpočtová opatření 

   9)  OZV obec Benátky o odpadech 

   10)  Různé 

              11)  Závěr 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.11.2021 

 

 

 

 

 

Jméno: Tomáš Bouček   podpis: ............................................. 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 1.12.2021 

 

 

Jméno: Tomáš Bouček   podpis: ............................................. 

 

 



 

 

 

 

Obec Benátky 

Zastupitelstvo obce Benátky 

 

                                                                    Zápis 

                                         Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky, 

                                               konaného dne 1.12.2021 od 19.00 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

       Zasedání Zastupitelstva obce Benátky bylo zahájeno v 19:00. hodin panem starostou 

       Tomášem Boučkem. (dále jen předsedající) 

       Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

       konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů 

       zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

     Přítomni za občany viz prezenční listina. 

       Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 

 

 Předsedající požádal o doplnění a schválení programu jednání. Nikdo s přítomných 

program nedoplnil, zastupitelé program schválili. Dále bylo schváleno, že diskuze bude 

probíhat ke každému bodu jednotlivě. 

 

 

1) Úvod 
 

 Starosta uvítal zastupitele obce Benátky a zahájil schůzi obecního  zastupitelstva v 

 Benátkách. 

  

2) Schválení rozpočtu na rok 2022 

 

Zastupitelstvu obce Benátky byl předložen návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu 

obce byl v řádných lhůtách od 25.10.2021 vyvěšen na úřední desce v obci a na veřejné desce 

dálkového přístupu na stránkách www.benatkynb.cz.  

Rozpočet obce na rok 2022 se schvaluje jako přebytkový. 

Příjmy 2.197.290 Kč 

Výdaje 1.897.290 Kč 

Financování pol. 8124 – splátka úvěru: 300.000Kč  

Závazným ukazatelem je nejvyšší druhové třídění-třídy. 

 

 Usnesení č.1: 

 

Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje rozpočet na rok 2022 jako přebytkový, kde 

na straně příjmů činí 2.197.290 Kč a straně výdajů 1.897.290 Kč. Financování ve výši 

300.000 Kč – splátka úvěru. Závazný ukazatelem jsou třídy. 

Případné přebytky budou použity v následujících letech na případné schodkové rozdíly a 

splácení úvěru. 

 

 Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0. 

 

http://www.benatkynb.cz/


  

3) Rozpočtový výhled obce Benátky 

  
 Zastupitelstvu obce Benátky byl předložen Střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2021 až 2025. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025 byl v řádných lhůtách od 

25.10.2021 vyvěšen na úřední desce v obci a na veřejné desce dálkového přístupu na 

stránkách www.benatkynb.cz.  

 

 

Usnesení č.2: 

 

Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 

až 2025. 

  

 Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0. 

 

 

 4)  Schválení tvorby rezervy na vodovod a kanalizaci 

 

Starosta seznámil zastupitele s povinností tvořit rezervu na fond obnovy vodovodu a 

kanalizace. 

 

 Usnesení č.3:  

 

Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje každoroční tvorbu rezervy na obnovu vodo-

vodu ve výši 15 000,- Kč a rezervy na obnovu kanalizace ve výši 15 000,- Kč od 

1.1.2022.  Na rezervy se nebude zřizovat bankovní účet, rezervy se povedou na běžném účtu 

obce vedeném u České Spořitelny pobočka Hradec Králové č:1080852389/0800 

Evidenci jednotlivých rezerv povede obec v excell. tabulkách odděleně.  
 

 

 Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0. 

 
 

 5) Cyklostezka  

 

Starosta seznámil zastupitele s ukončením prací, přípravou předávacího protokolu, 

závěrečného vyúčtování a přípravě závěrečné zprávy. 

Starosta seznámil zastupitele s rozšířením rozsahu prací, které vznikly v době realizace díla 

a které se nedali předem předpokládat. 

Starosta seznámil zastupitele s „Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ  O  DÍLO ze dne 8.3.2021 

Ev.č. smlouvy zhotovitele S22-044-0003“     

 

 

Usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Benátky bere na vědomí ukončení prací, přípravou předávacího 

protokolu, závěrečného vyúčtování a přípravě závěrečné zprávy. 
 

 Usnesení č. 5 

 

Zastupitelstvo schvaluje rozšířený rozsah prací ohledně realizace zábradlí a 

přilehlého chodníku dle předložených nabídek a pověřuje starostu zajištěním a podpisem 

http://www.benatkynb.cz/


smlouvy. 

 

 Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Usnesení č. 6 

 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ  O  DÍLO ze dne 8.3.2021 

Ev.č. smlouvy zhotovitele S22-044-0003 a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

 

Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0. 

 

 

 

 

6) Výstavba objektu občanské vybavenosti SDH  

 Starosta seznámil zastupitele s postupem prací, přípravou na předání díla a přípravou 

závěrečné zprávy pro poskytovatele dotace.  

 

 Usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací, přípravu na předání díla 

a přípravu závěrečné zprávy pro poskytovatele dotace KHK.  
 

 

 

 7)  Záměr prodeje obecních pozemků 

 

Starosta seznámil zastupitele s došlými nabídkami na vyhlášený záměr: 

 

Obec Benátky zveřejňuje záměr obce o prodeji pozemků: 

 

dle GP č. 223-105/2021 parcely č. KN 218/2 ostatní plocha – neplodná půda o 

výměře 27 m2 a parcely č. KN 45/8 vodní plocha – tok přirozený o výměře 10 m2, 

 

parcela č. KN 10/5 zahrada o výměře 28 m2 

dle GP č. 225-96/2021 parcelu č. KN 10/7 ostatní plocha – ostatní komunikace o 

výměře 47 m2 

 zapsané v tuto chvíli na LV č. 10001 v majetku obce Benátky pro k.ú. Benátky za 

kupní cenu stanovenou znaleckým odhadem plus veškeré poplatky. 

 
 Usnesení č. 8 

 

Zastupitelstvo schvaluje prodej nemovitostí: 

 

dle GP č. 223-105/2021 parcely č. KN 218/2 ostatní plocha – neplodná půda o 

výměře 27 m2 a parcely č. KN 45/8 vodní plocha – tok přirozený o výměře 10 m2 panu 

Karlu Blažkovi, bytem Benátky 48, 503 03 Smiřice za cenu 1040,-Kč plus veškeré poplatky 

 

parcela č. KN 10/5 zahrada o výměře 28 m2 

dle GP č. 225-96/2021 parcelu č. KN 10/7 ostatní plocha – ostatní komunikace o 

výměře 47 m2 manželům Jaroslavu Paulusovi a Anně Paulusové, bytem třída Edvarda 

Beneše 1429/9, 500 12 Hradec Králové za cenu 8000,-Kč plus veškeré poplatky 

 

 



a pověřuje starostu zajištěním přípravy smluv a jejich následným podpisem. 

 

 Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0. 

 

 

 

 8)  Rozpočtová opatření 

 

Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření číslo 6/2021, 7/2021, 8/2021 a 9/2021 

 

 Usnesení č.9: 

Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2021, 

7/2021, 8/2021 a 9/2021 

 

 

9) OZV obec Benátky o odpadech  

 
Starosta předložil zastupitelům OZV č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci 

  

Usnesení č.10: 

Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje OZV č. 3/2021, o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 

 Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0 

 

 

 10) Různé 

 

 

Starosta předložil zastupitelům žádost knihovny města Hradec Králové, Spolku přátel školy 

v Cerekvici nad Bystřicí, Mysliveckého spolku Benátky - Hněvčeves a Bc.Ivo Svobody -  

RC – Teamu Benátky . 

 Zastupitelstvo navrhlo dar pro Ivanu Riegerovou. 

 

 Usnesení č.11: 

 

  Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje: 

− dar ve výši 1 500,-Kč pro knihovnu města Hradec Králové 

− dar ve výši 16 000,-Kč pro Spolek přátel školy v Cerekvici nad Bystřicí 

− dar ve výši 10.000,-Kč pro Myslivecký spolek Benátky - Hněvčeves 

− dar ve výši 5 000,-Kč pro Bc. Ivo Svobodu - RC team Benátky 

− dar ve výši 7 500,-Kč pro Ivanu Riegerovou 

 a pověřuje starostu podpisem Darovacích smluv. 

 

 Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0. 

 

 

 

 11) Závěr 

 Starosta poděkoval zastupitelům za účast. 

 



 Starosta ukončil schůzi obecního zastupitelstva obce Benátky. 

 

 Schůze byla ukončena dne 1.12.2021 v 21.20 

 

 

 Zápis byl vyhotoven dne: 1.12.2021 

 

 

 

Zapisovatel :  Tomáš Bouček  …..................................  dne : ….................................. 

 

 

Ověřovatelé : Bc.Ivo Svoboda …..................................  dne : ….................................. 

 

 

  Petr Holeček               …..................................  dne : ….................................. 

 

 

Starosta:  Tomáš Bouček …..................................  dne : ….................................. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Prezenční listina   

Příloha č. 2: Rozpočtové opatření č. 6/2021, 7/2021, 8/2021 a 9/2021 

Příloha č. 3: OZV č.3/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1  Prezenční listina 

 

 

Bouček Tomáš:  …................................................. 

 

 

Forstová Helena: …................................................. 

 

 

MUDr. Josef Kubát :  …................................................. 

 

 

Holeček Petr:  ….................................................  

 

 

Bc. Svoboda Ivo : …................................................. 

 


