Obec Benátky
Obecní úřad Benátky

I NF O R MAC E
o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky
Místo konání:

Obec Benátky – obecní úřad

Doba konání:

17.2.2021 od 19:00 hodin

Navržený program:
1) Úvod
2) Cyklostezka Benátky – ŽS Hněvčeves
3) Žádost Obecný zájem, z.ú.
4) Záměr zarovnání hranice a směny obecního pozemku
5) Záměr bezúplatného převodu obecního pozemku
6) Rekonstrukce rybníčku v centru obce
7) Výstavba objektu občanské vybavenosti SDH
8) Rozpočtová opatření
9) Odpady
10) Různé
11) Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.2.2021

Jméno: Tomáš Bouček

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

Sejmuto z úřední desky dne: 17.2.2021
Jméno: Tomáš Bouček

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

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 17.2.2021 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 jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Jeden zastupitel byl řádně omluven.
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) Cyklostezka Benátky – ŽS Hněvčeves
Starosta předložil zastupitelům „Zprávu o hodnocení nabídek“ o výběru nejvhodnější
nabídky akce Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty Benátky – ŽS Hněvčeves.
Dále starosta seznámil zastupitele s podáním žádosti o dotaci u Královéhradeckého kraje v
rámci programu POV na částečné dofinancování realizace stavby.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje „Zprávu o hodnocení nabídek“ o výběru
nejvhodnější nabídky akce Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty Benátky – ŽS
Hněvčeves a vybírá dodavatele stavby:
SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí podání žádosti o dotaci na
dofinancování stavby „Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty Benátky – ŽS
Hněvčeves“ u Královéhradeckého kraje z programu POV.

3) Žádost Obecný zájem, z.ú.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí o poskytnutí finančního daru od Obecný zájem, z.ú.
zastoupenou Mgr. Ivetou Brzkovou.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje finanční dar ve výši 15 000,-Kč společnosti
Obecný zájem, z.ú. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
4) Záměr zarovnání hranice a směny obecního pozemku
Místostarosta seznámil zastupitele se záměrem obce o zarovnání obecní hranice vedle
rekonstruovaného rybníčku v centru obce a směnu obecní parcely č. 21/2 s panem Tomášem
Boučkem za stejnou plochu z parcel 903 a 83/2. Geometrický plán a směnou smlouvu
připraví na své náklady p. Tomáš Bouček. Záměr zarovnání hranice a směny obecního
pozemku byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce umožňující vzdálený
přístup dne 1. února 2021
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje záměr zarovnání hranice mezi parcelami č.
KN 83/6, st.59/2, 83/1 a 903, 83/2 a směnu části obecního pozemku č. KN 21/2 za stejnou
plochu z parcel č. KN 903 a 83/2 viz návrh geometrického plánu v příloze s panem
Tomášem Boučkem a pověřuje místostarostu podpisem směnné smlouvy.
Pro hlasovalo 3, proti 0, zdrželo se 1.
5) Záměr bezúplatného převodu obecního pozemku
Starosta seznámil zastupitele se záměrem obce o bezúplatném převodu pozemku č. KN
184/26 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené do vlastnictví České
republiky s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové. Dále
seznámil zastupitele s proběhlým jednáním se zástupcem Povodí Labe o možnosti úplatného
převodu pozemku ve vlastnictví státu pod zrealizovanou stavbou „Biocentrum Mlaka“ a
z tohoto jednání vzniklý závěr na možnou směnu jednotlivých parcel s finančním
dorovnáním.
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obec Benátky neschvaluje záměr obce o bezúplatném převodu
pozemku č. KN 184/26 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené, nebo upravené do
vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik Hradec
Králové a pověřuje starostu zasláním žádosti o majetkové vyrovnání pod stavbou
„Biocentrum Mlaka“ a k následným jednáním.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.

6) Rekonstrukce rybníčku v centru obce
Starosta seznámil zastupitele s postupem práce při rekonstrukci rybníčku v centru obce.
Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Benátky bere na vědomí postup práce při rekonstrukci
rybníčku v centru obce
.

7) Výstavba objektu občanské vybavenosti SDH
Starosta seznámil zastupitele s podáním žádosti o dotaci u Královéhradeckého kraje v rámci
programu POV.
Usnesení č7:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí podání žádosti o dotaci na výstavbu
„Objektu občanské vybavenosti SDH“
8) Rozpočtová opatření
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření číslo 10/2020
Usnesení č.8:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2020
9/ Odpady
Starosta předložil zastupitelům“ DOHODU O VÝBĚRU POPLATKŮ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ“včetně všech příloh od společnosti Marius Pedersen a.s k zajištění plnění nového
zákona o odpadech platného od 1.1.2021.

Usnesení č.9:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje “ DOHODU O VÝBĚRU POPLATKŮ A
PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ“ včetně všech příloh od společnosti Marius Pedersen a.s
k zajištění plnění nového zákona o odpadech platného od 1.1.2021 a pověřuje starostu
podpisem.
.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
10) Různé
Starosta seznámil zastupitele s prominutím platby nájemného obecní hospody č.p.42 ve
vlastnictví obce Benátky po dobu od 1.1.2021 na dobu neurčitou s ohledem na uzavření
provozovny z důvodu vládního nařízení v rámci opatření proti šíření nemoci COVID 19
Usnesení č.10:
Zastupitelstvo obce Benátky bere na vědomí prominutí platby nájemného za budovu
č.p.42 v majetku obce Benátky od 1.1.2021 na dobu neurčitou s ohledem na uzavření
provozovny z důvodu vládního nařízení v rámci opatření proti šíření nemoci COVID 19

11) Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast.
Starosta ukončil schůzi obecního zastupitelstva obce Benátky.
Schůze byla ukončena dne 17.2.2021 v 20.00
Zápis byl vyhotoven dne: 17.2.2021

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: Rozpočtové opatření č. 10/2020
Příloha č. 3: Návrh geometrického plánu č. 222-17/2021

Příloha č.1 Prezenční listina
Bouček Tomáš:

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

Forstová Helena:

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

MUDr. Josef Kubát :

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

Holeček Petr:

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

Bc. Svoboda Ivo :

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

