Obec Benátky
Obecní úřad Benátky

IN FO R MAC E
o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky
Místo konání:

Obec Benátky – obecní úřad

Doba konání:

10.4.2019 od 19:00 hodin

Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod
Vítání občánků
Plán společných zařízení KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí
Výstavba skladu zahradní techniky
Hasiči
Rozpočtová opatření
Různé
Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.4.2019

Jméno: Tomáš Bouček

podpis: .............................................

Sejmuto z úřední desky dne: 10.4.2019
Jméno: Tomáš Bouček

podpis: .............................................

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 10.4.2019 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 zahájil schůzi obecního zastupitelstva v Benátkách.
2) Vítání občánků
Starosta seznámil zastupitele s přípravou akce „vítání občánků“ pro nově narozené děti
v obci Benátky a datumem konání dne 26.5.2019
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí přípravu akce „vítání občánků“
v obci Benátky
3) Plán společných zařízení KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí
Starosta obce seznámil zastupitele se Plánem společných zařízení pro KoPÚ v k.ú.
Cerekvice nad Bystřicí, týkající se části katastrálního území Benátky. Jedná se o opatření
sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozního a vodohospodářského opatření k ochraně a
tvorbě životního prostředí. Plán společných zařízení je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. Cerekvice
nad Bystřicí, týkající se části katastrálního území Benátky
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.

4) Výstavba skladu zahradní techniky
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací při realizaci záměru výstavby skladu
zahradní techniky v obci Benátky. Dokumentace byla schválena u MMHK, odbor
památkové péče a nyní probíhá příprava dokumentace k předání na MMHK, odbor stavební.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací při realizaci záměru
výstavby skladu zahradní techniky.
5) Hasiči
Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy „O sdružení prostředků na společnou
jednotku požární ochrany“ v souladu s ustanovením § 46, odst. 2, písm. A) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Benátky a obcí Hoříněves.
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje smlouvu „O sdružení prostředků na
společnou jednotku požární ochrany“ v souladu s ustanovením § 46, odst. 2, písm. A)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Benátky a obcí
Hoříněves a pověřuje starostu zajištěním a podpisem smlouvy.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
6) Rozpočtová opatření
Starosta předložil zastupitelům návrh k provádění rozpočtových opatření.
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 1/2019
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obec Benátky pověřuje starostu Tomáše Boučka k provádění a
podpisu všech rozpočtových opatření.
Starosta obce dá na jednání zastupitelstva informaci o rozpočtových opatřeních na vědomí.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019
7) Různé
Usnesení č.7:
Zastupitelstvo obec Benátky ruší Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu (ÚSC obec Benátky) schválenou dne 29.12.2014.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.

8) Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast.
Starosta ukončil schůzi obecního zastupitelstva obce Benátky.
Schůze byla ukončena dne 10.4.2019 v 20.30
Zápis byl vyhotoven dne: 10.4.2019
Zapisovatel : Tomáš Bouček

….................................. dne : …..................................

Ověřovatelé : Bc. Ivo Svoboda

….................................. dne : …..................................

Starosta:

Petr Holeček

….................................. dne : …..................................

Tomáš Bouček

….................................. dne : …..................................

Přílohy:
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
Příloha č. 3: Rozpočtové opatření č. 1/2019

Příloha č.1 Prezenční listina
Bouček Tomáš:

….................................................

Forstová Helena:

….................................................

MUDr.Josef Kubát :

….................................................

Holeček Petr:

….................................................

Bc. Svoboda Ivo :

….................................................

