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:

2.6.2021 od 19:00 hodin

Navržený program:

1) Úvod
2) Úvěr obce
3) Obecní stránky
4) Cyklostezka Benátky – ŽS Hněvčeves
5) Rozpočtová opatření
6) Rybníček v centru obce
7) Výstavba volnočasová aktivita SDH
8) Obecně závazná vyhláška č.1/2021
9) Obecně závazná vyhláška č.2/2021
8) Různé
9) Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.5.2021

Jméno: Tomáš Bouček

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

Sejmuto z úřední desky dne: 2.6.2021
Jméno: Tomáš Bouček

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

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 2.6.2021 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) Úvěr obce
Starosta předložil zastupitelům výsledek poptávkového řízení na získání
dlouhodobého investičního municipálního úvěru pro obec Benátky.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Benátky vybralo nabídku od České spořitelny, a.s. a pověřuje
starostu obce zajištěním a podpisem smlouvy.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
3) Obecní stránky
Starosta předložil zastupitelům dokument "prohlášení o přístupnosti" ke schválení a
následnému vložení na obecní webové stránky.
.
Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje dokument "prohlášení o přístupnosti" a
pověřuje starostu zajištěním vložení dokumentu na obecní webové stránky.
.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.

4) Cyklostezka Benátky – ŽS Hněvčeves
Starosta seznámil zastupitele s předběžným termínem předání staveniště realizační firmě,
s předběžným termínem dokončení stavby a s probíhajícím jednáním s SFDI o přípravě
smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Výstavba společné stezky pro pěší a
cyklisty Benátky-ŽS Hněvčeves“.
Dále starosta seznámil zastupitele se získáním dotace od Královéhradeckého kraje v rámci
POV na dofinancování části vlastního financování stavby „Výstavba společné stezky pro
pěší a cyklisty Benátky-ŽS Hněvčeves“.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje přijetí dotace od SFDI na realizaci stavby
„Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty Benátky-ŽS Hněvčeves“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na
dofinancování části vlastního financování na realizaci stavby „Výstavba společné stezky pro pěší
a cyklisty Benátky-ŽS Hněvčeves“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Benátky bere na vědomí informace ohledně realizace stavby
„Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty Benátky-ŽS Hněvčeves“.
5) Rozpočtová opatření
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření číslo 2/2021 a 3/2021
Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2021 a
3/2021
6) Rekonstrukce rybníčku v centru obce
Starosta seznámil zastupitele s postupem práce při rekonstrukci rybníčku v centru obce a
s plánem výsadby a ostatních úprav okolí stavby rekonstrukce rybníčku v centru obce.
Usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Benátky bere na vědomí postup práce při rekonstrukci
rybníčku v centru obce a s plán výsadby a ostatních úprav okolí stavby rekonstrukce
rybníčku v centru obce

7) Výstavba objektu občanské vybavenosti SDH
Starosta seznámil zastupitele s návrhem zadávací dokumentace „Objekt občanské

vybavenosti, Sbor dobrovolných hasičů Benátky“ včetně všech souvisejících dokumentů.
Starosta dále seznámil zastupitele se získáním dotace od Královéhradeckého kraje v rámci
programu POV na realizaci stavby „Objekt občanské vybavenosti, Sbor dobrovolných
hasičů Benátky“
Usnesení č.8:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje zadávací dokumentaci včetně všech
souvisejících dokumentů pro výběrové řízení na zhotovitele akce „Výstavba objektu
občanské vybavenosti SDH“ Benátky a pověřuje starostu obce zajištěním a podpisem
smlouvy s vybraným vítězem výběrového řízení na realizaci stavby „Objekt občanské
vybavenosti, Sbor dobrovolných hasičů Benátky“.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje přijetí dotace od Královéhradeckého kraje
v rámci programu POV na realizaci stavby „Objekt občanské vybavenosti, Sbor dobrovolných
hasičů Benátky“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0
8) Obecně závazná vyhláška č.1/2021
Starosta předložil zastupitelům návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2021 o zrušení obecně
závazné vyhlášky č.3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne
23.6.2011.
Usnesení č.10:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o zrušení
obecně závazné vyhlášky č.3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze
dne 23.6.2011.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0
9) Obecně závazná vyhláška č.2/2021
Starosta předložil zastupitelům návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2021 o místním poplatku
ze psů.
Usnesení č.11:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o místním
poplatku ze psů.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0
10) Různé

Starosta seznámil zastupitele žádostí od Správy železnic, státní organizace, Oblastní
ředitelství Hradec Králové o vydání souhlasu se zrušením železničního přejezdu P5418 na
pozemku p.č.607 v katastru obce Benátky.
Usnesení č.12:
Zastupitelstvo obce Benátky neschvaluje zrušení železničního přejezdu P5418 na
pozemku p.č.607 v katastru obce Benátky a pověřuje starostu obce zasláním nesouhlasného
stanoviska.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0
Starosta seznámil zastupitele s návrhem „Rozvoj komunitní energetiky na území MAS
Hradecký venkov“.
Usnesení č.13:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů.
Zastupitelstvo obce Benátky podporuje uzavření Dohody mezi společností ENVIROS,
s.r.o., se sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČO: 61503240 a Hradecký venkov o.p.s.,
na zpracování díla Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký
venkov (SECAP).
Obec Benátky bere na vědomí, že Akční plán vzniká jako součást projektu CEESEU a
podporuje aktivity tohoto projektu, do kterých se bude aktivně zapojovat.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Manželů Paulusových o odkoupení pozemku ve
vlastnictví obce Benátky.
Usnesení č.14:
Zastupitelstvo obce Benátky bere na vědomí žádost manželů Paulusových a pověřuje
starostu obce zajištěním podkladů.
11) Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast.
Starosta ukončil schůzi obecního zastupitelstva obce Benátky.
Schůze byla ukončena dne 2.6.2021 v 21.00
Zápis byl vyhotoven dne: 2.6.2021

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. 2/2021 a 3/2021
Příloha č. 3: Návrh OZV č. 1/2021
Příloha č. 4: Návrh OZV č. 2/2021

Příloha č.1 Prezenční listina
Bouček Tomáš:

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

Forstová Helena:

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

MUDr. Josef Kubát :

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

Holeček Petr:

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

Bc. Svoboda Ivo :

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

