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:

19.12.2018 od 19:00 hodin

Navržený program:
1) Úvod
2) Akce Benátky – Vodovod k.ú. Benátky a Máslojedy věcná břemena
3) Schválení rozpočtu na rok 2019
4) Rekonstrukce rybníčku
5) Cyklostezka
6) Oprava pomníků 1866
7) Veřejné osvětlení
8) Kamerový systém v obci
9) Různé
10) Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.12.2018

Jméno: Tomáš Bouček

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

Sejmuto z úřední desky dne: 19.12.2018
Jméno: Tomáš Bouček

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

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 19.12.2018 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) Věcná břemena Vodovod Benátky
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací při realizaci smluv o věcném břemeni k
realizované stavbě veřejného vodovodu a jejich zápisech na Katastrálním úřadě pro
Královéhradecký kraj, pracoviště Hradec Králové.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací při realizaci smluv o
věcném břemeni k realizované stavbě veřejného vodovodu a jejich zápisech na Katastrálním
úřadě pro Královéhradecký kraj, pracoviště Hradec Králové.

3) Schválení rozpočtu na rok 2019
Starosta obce předložil navržený rozpočet obce Benátky na rok 2019 a vyzval k hlasování o
schválení rozpočtu.
Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Benátky pro rok 2019 jako
přebytkový ve výši příjmů 2104,40 tis. Kč a výdajů ve výši 1604,4 tis. Kč. Přebytek 500,tis. Kč bude použit ke splácení úvěru Zastupitelstvo si stanovilo za závazný ukazatel na
straně příjmů nejvyšší jednotku druhového třídění a na straně výdajů paragrafy.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.

4) Rekonstrukce rybníčku
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací při realizaci záměru rekonstrukce
obecního rybníčku v centru obce a předčasném ukončení příjmu žádostí o dotace u MZČR
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací při realizaci záměru
rekonstrukce obecního rybníčku v centru obce a předčasném ukončení příjmu žádostí o
dotace u MZČR
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 čeká na zpracování
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) Oprava pomníků 1866
Starosta předložil zastupitelům nabídky na opravu a restauraci čtyř pomníků k bojům z roku
1866 v centru obce Benátky
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje nabídku pana Jiřího Soukupa a pověřuje
starostu podpisem smlouvy a zajištěním.
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje rozpočtové opatření vzniklé tímto
opatřením.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
7) Veřejné osvětlení
Starosta seznámil zastupitele se stavem obecního veřejného osvětlení a přednesl návrhy na
jeho opravu.
Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje opravu obecního veřejného osvětlení a
pověřuje starostu zajištěním.
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje rozpočtové opatření vzniklé tímto
opatřením.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.

8) Kamerový systém v obci
Starosta seznámil zastupitele s návrhem vybudovat s ohledem na bezpečnost a ochranu
obecního majetku kamerový systém na vytypovaných místech v katastru obce Benátky
Usnesení č.7:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje vybudování kamerového systému v obci
Benátky a pověřuje starostu zajištěním
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje rozpočtové opatření vzniklé tímto
opatřením.
Pro hlasovalo 5, proti 0, zdrželo se 0.
9) Různé
Starosta předložil zastupitelům žádost knihovny města Hradec Králové a žádost RC – Teamu
Benátky .
Zastupitelstvo navrhlo celoroční odměnu pro Ivanu Riegerovou ve výši 10 000,-Kč
Usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje:
−
dar ve výši 1500,-Kč pro knihovnu města Hradec Králové
−
dar ve výši 5000,-Kč pro RC team Benátky
−
dar ve výši 10000,-Kč pro Ivanu Riegerovou
a pověřuje starostu podpisem Darovacích smluv.
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 19.12.2018 v 22.15
Zápis byl vyhotoven dne: 19.12.2018
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 :

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

