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:

18.11.2020 od 19:00 hodin

Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Úvod
Schválení rozpočtu na rok 2021
KoPÚ Cerekvice – Benátky-změna katastrální hranice
Rekonstrukce rybníčku v centru obce
Cyklostezka
Výstavba volnočasová aktivita SDH
Kanalizace v obci
Rozpočtová opatření
Různé
Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.11.2020

Jméno: Tomáš Bouček

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

Sejmuto z úřední desky dne: 18.11.2020
Jméno: Tomáš Bouček

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

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 18.11.2020 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 2021
Zastupitelstvu obce Benátky byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu
obce byl v řádných lhůtách od 25.10.2020 vyvěšen na úřední desce v obci a na veřejné desce
dálkového přístupu na stránkách www.benatkynb.cz.
Rozpočet obce na rok 2021 se schvaluje jako přebytkový.
Příjmy 1.927.090 Kč
Výdaje 1.760.090 Kč
Financování pol. 8124 – splátka úvěru: 167.000Kč
Závazným ukazatelem je nejvyšší druhové třídění - třídy.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje rozpočet na rok 2021 jako přebytkový, kde na
straně příjmů činí 1.927.090 Kč a straně výdajů 1.760.090 Kč. Financování ve výši 167.000
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.

3) KoPÚ Cerekvice – Benátky - změna katastrální hranice
Zastupitelstvu obce Benátky byl předložen návrh na Dohodu obcí Cerekvice nad Bystřicí,
Benátky a Hoříněves o změně katastrální hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy.
Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav v hlavním k.ú. Cerekvice nad Bystřicí
nabylo právní moci dne 13.10.2020
Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje Dohodu obcí Cerekvice nad Bystřicí, Benátky a
Hoříněves o změně katastrální hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy k.ú Cerekvice
nad Bystřicí a pověřuje starostu podpisem.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.

4) Rekonstrukce rybníčku v centru obce
Starosta seznámil zastupitele s postupem práce při rekonstrukci rybníčku v centru obce a
s postupem získání rozhodnutí o dotaci od MZe ČR.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Benátky bere na vědomí postup práce při rekonstrukci rybníčku
v centru obce a s postup získání rozhodnutí o dotaci od MZe ČR.

5) Cyklostezka
Starosta seznámil zastupitele s výběrem firmy na zpracování výběrového řízení, s výběrem
firmy na zajištění Technického dozoru investora a s zahájením výběrového řízení na
dodavatele akce „Výstavba společné cyklostezky pro pěší a cyklisty Benátky – ŽS
Hněvčeves“.
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí výběr firmy na zpracování výběrového
řízení, výběr firmy na zajištění Technického dozoru investora a s zahájení výběrového řízení
na dodavatele akce „Výstavba společné cyklostezky pro pěší a cyklisty Benátky – ŽS
Hněvčeves“.
6) Výstavba volnočasová aktivita SDH
Starosta seznámil zastupitele s návrhem žádosti o dotaci na realizaci u
Královéhradeckého kraje v rámci programu POV.
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí podání žádosti o dotaci na realizaci u
Královéhradeckého kraje v rámci programu POV.
.

7) Kanalizace v obci
Starosta seznámil zastupitele s nabídkami na provozování odpovědnou osobou smíšené
kanalizace ve vlastnictví obce a dalších úkonech, které je v této souvislosti vykonat.
Usnesení č8:
Zastupitelstvo obec Benátky vybírá a schvaluje nabídku firmy VODA CZ
SERVICE s.r.o. a pověřuje starostu zajištěním a podpisem smlouvy.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
8) Rozpočtová opatření
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření číslo 7/2020, 8/2020 a 9/2020.
Usnesení č.9:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2020, 8/2020 a
9/2020

9) 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.10:
−
−
−
−
−

Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje:
dar ve výši 1500,-Kč pro knihovnu města Hradec Králové
dar ve výši 15 000,-Kč pro Spolek přátel školy v Cerekvici nad Bystřicí
dar ve výši 10.000,-Kč pro Myslivecký spolek Benátky - Hněvčeves
dar ve výši 5000,-Kč pro Bc. Ivo Svobodu - RC team Benátky
dar ve výši 7500,-Kč pro Ivanu Riegerovou
a pověřuje starostu podpisem Darovacích smluv.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
Starosta předložil zastupitelům žádost o prominutí platby nájemného obecní hospody č.p.42
ve vlastnictví obce Benátky
Usnesení č.11:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje prominutí platby nájemného za budovu č.p.42
v majetku obce Benátky na tři měsíce.
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 18.11.2020 v 21.30
Zápis byl vyhotoven dne: 18.11.2020

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. 7/2020, 8/2020 a 9/2020

Příloha č.1 Prezenční listina
Bouček Tomáš:

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

Forstová Helena:

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

MUDr. Josef Kubát :

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

Holeček Petr:

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

Bc. Svoboda Ivo :

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

