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:

23.2.2022 od 19:00 hodin

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

Úvod
Záměr č.p.42
Výstavba umístění pro kontejnery na tříděný odpad
Cyklostezka Benátky - Hněvčeves
Výstavba skladu - volnočasová aktivita SDH Benátky
Rozpočtová opatření
Různé
Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.2.2022

Jméno: Tomáš Bouček

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

Sejmuto z úřední desky dne: 23.2.2022
Jméno: Tomáš Bouček

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

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 23.2.2022 od 19.00
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Benátky bylo zahájeno v 19:00. hodin starostou obce-panem
Tomášem Boučkem. (dále jen předsedající)
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že je přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Jeden zastupitel 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 a obyvatele obce Benátky a zahájil schůzi obecního
zastupitelstva v Benátkách.
2) Záměr č.p.42
Zastupitelstvu obce Benátky byla předložena výpověď stávajícího nájemce místní hospody
č.p.42 firmy Batral s.r.o. se sídlem Vinohradská 2029/124, Praha 3 – Vinohrady zastoupená
jednatelem Ing. Miloslavem Karpíškem s tříměsíční výpovědní lhůtou končící ke dni
31.3.2022. Zastupitelstvo schvaluje vydaní záměru na pronájem hospody a bytové jednotky
č.p.42 s podmínkou zajištění provozu hospody a pověřuje starostu zajištěním.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje vydaní záměru na pronájem hospody a
bytové jednotky č.p.42 s podmínkou zajištění provozu hospody a pověřuje starostu
zajištěním zveřejnění záměru.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
3) Výstavba umístění pro kontejnery na tříděný odpad
Starosta seznámil zastupitele se záměrem vybudovat stabilní a částečně kryté stanoviště pro
tříděný odpad na území obce Benátky. Navrhl vypsat místní dotazníkové šetření s ohledem
na umístění stanoviště, případně stanovišť a následně projednat záměr s místním stavebním
odborem.

Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje záměr vybudovat stabilní a částečně kryté
stanoviště pro tříděný odpad na území obce Benátky a pověřuje starostu zajištěním
dotazníkového šetření a prověřením na místním stavebním úřadě.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
4) Cyklostezka Benátky - Hněvčeves
Starosta seznámil zastupitele s akceptací závěrečné zprávy ze strany Královéhradeckého
kraje. „Královéhradecký kraj (poskytovatel dotace) tímto potvrzuje akceptování podané
Závěrečné zprávy o realizaci projektu, jejíž součástí je finanční vypořádání dotace, která
byla poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje č. 21POVU1-0041, a ukončení realizace předmětného projektu.“
Starosta seznámil zastupitele s přípravou výstavby zábradlí a dopravního značeni,
závěrečného vyúčtování a přípravě závěrečné zprávy.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Benátky bere na vědomí akceptaci závěrečné zprávy ze strany
Královéhradeckého kraje a přípravu výstavby zábradlí, dopravního značení, závěrečného
vyúčtování a přípravu závěrečné zprávy pro SFDI.
5) Výstavba objektu občanské vybavenosti SDH
Starosta seznámil zastupitele s akceptací závěrečné zprávy ze strany
Královéhradeckého kraje „Královéhradecký kraj (poskytovatel dotace) tímto potvrzuje
akceptování podané Závěrečné zprávy o realizaci projektu, jejíž součástí je finanční
vypořádání dotace, která byla poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. 21POVU1-0041, a ukončení realizace předmětného projektu.“
a s přípravou objektu na kolaudaci.
Starosta navrhl zakoupit vybavení skladu s ohledem na skladování a drobnou údržbu obecní
techniky.
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí akceptaci závěrečné zprávy ze strany
Královéhradeckého kraje a přípravu objektu na kolaudaci.
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje nákup vybavení a pověřuje starostu
zajištěním.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
6) Rozpočtová opatření
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření číslo 10/2021

Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2021,
7) Různé
Starosta předložil zastupitelům návrh na dar 4 stromů k výsadbě od hnutí Přísaha
Usnesení č.7:
Zastupitelstvo obec Benátky neschvaluje dar 4 stromů k výsadbě od hnutí Přísaha
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
Starosta s ohledem na vývoj situace na Ukrajině navrhl humanitární dar pro
obyvatele Ukrajiny.
Usnesení č.8:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje humanitární dar ve výši 50 000,-Kč
v případě zhoršení situace na Ukrajině a pověřuje starostu zajištěním.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
Starosta předložil zastupitelům návrh k realizaci „Vítání občánků“ s ohledem na
zlepšení epidemiologické situace a novým přírůstkům v obci. Termín bude určen po
konzultaci s rodiči.
Usnesení č.9:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí „Vítání občánků“
8) Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast.
Starosta ukončil schůzi obecního zastupitelstva obce Benátky.
Schůze byla ukončena dne 23.2.2022 v 20.25
Zápis byl vyhotoven dne: 23.2.2022
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. 10/2021

Příloha č.1 Prezenční listina
Bouček Tomáš:

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

Forstová Helena:

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

MUDr. Josef Kubát :

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

Holeček Petr:

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

Bc. Svoboda Ivo :

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

