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:

13.3.2019 od 19:00 hodin

Navržený program:
1) Úvod
2) Vítání občánků
3) Demolice hasičské zbrojnice
4) Výstavba skladu zahradní techniky
5) Cyklostezka
6) Pojištění obec
7) Revitalizace zeleně v mikroregionu OPZ 1866
8) Dětské hřiště
9) Různé
10) Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.2.2019

Jméno: Tomáš Bouček

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

Sejmuto z úřední desky dne: 13.3.2019
Jméno: Tomáš Bouček

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

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 13.3.2019 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.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí přípravu akce „vítání občánků“
v obci Benátky
3) Demolice hasičské zbrojnice
Starosta obce seznámil zastupitele se získáním demoličního výměru od MMHK odbor
stavební na demolici objektu nové hasičské zbrojnice na parcele č. 59/2 v katastrálním
území Benátky.
Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí získání demoličního výměru na demolici objektu
hasičské zbrojnice.
4) Výstavba skladu zahradní techniky
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací při realizaci záměru výstavby skladu
zahradní techniky v obci Benátky. Dokumentace je v současné době na posouzení u MMHK,
odbor památkové péče.

Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací při realizaci záměru
výstavby skladu zahradní techniky.
5) Cyklostezka chodníček
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací při přípravě projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení na výstavbu společné cyklostezky pro pěší a cyklisty v obci Benátky.
Dokumentace je v tuto chvíli na MMHK – stavební odbor a probíhá doplnění podkladů od
projektanta.
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací při přípravě projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu společné cyklostezky pro pěší a cyklisty
v obci Benátky.
6) Pojištění obec
Starosta předložil zastupitelům výsledek jednání se zástupci České pojišťovny ohledně
škodní události na objektu obecního úřadu a nabídky na uzavření nové pojistné smlouvy na
pojištění
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje výpověď smlouvy o pojištění od České
pojišťovny a pověřuje starostu podpisem výpovědi a zajištěním.
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje nabídku od ČSOB pojišťovny a pověřuje
starostu podpisem smlouvy a zajištěním
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
7) Revitalizace zeleně v mikroregionu OPZ 1866
Starosta seznámil zastupitele s posledním vývojem pokračování projektu výsadby zeleně
podél Mlakovské svodnice v obci Benátky v rámci dotace mikroregionu OPZ 1866 –
výsadba by měla být zahájena v letních až podzimních měsících roku 2019. Termín bude
ještě upřesněn dodavatelskou firmou.
Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí pokračování projektu výsadby zeleně podél
Mlakovské svodnice v obci Benátky v rámci dotace mikroregionu OPZ 1866
8) Dětské hřiště
Starosta seznámil zastupitele s návrhem vybudovat na místním dětské hřišti cvičební prvky
Workout posilovny a požádal zastupitele o jednotlivé návrhy.

Zastupitelstvo si ponechalo čas do příští veřejné schůze k předložení jednotlivých návrhů
možné realizace.
Usnesení č.7:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí možnost výstavby workoutové venkovní
posilovny a ponechalo si čas do příští veřejné schůze k předložení jednotlivých návrhů
možné realizace.
9) Různé
Starosta předložil zastupitelům žádost místního mysliveckého spolku na sponzorský dar
k plánované akci „Memoriál R. Kristla“
Usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje:
−
dar ve výši 1000,-Kč pro Myslivecký spolek Bystřice-Hněvčeves
a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
10) Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast.
Starosta ukončil schůzi obecního zastupitelstva obce Benátky.
Schůze byla ukončena dne 13.3.2019 v 20.30
Zápis byl vyhotoven dne: 13.3.2019
Zapisovatel : Tomáš Bouček

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

Ověřovatelé : Bc. Ivo Svoboda

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

Starosta:

Petr Holeček

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

Tomáš Bouček

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

Přílohy:
Příloha č. 1: Prezenční listina

Příloha č.1 Prezenční listina
Bouček Tomáš:

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

Forstová Helena:

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

MUDr.Josef Kubát :

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

Holeček Petr:

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

Bc. Svoboda Ivo :

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

