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:

25.9.2019 od 19:00 hodin

Navržený program:

1) Úvod
2) Rekonstrukce požární nádrže
3) Objekt občanské vybavenosti SHD
4) Cyklostezka chodníček
5) Rozpočtová opatření
6) Dětské hřiště
7) Podlaha sál hospoda
8) Různé
9) Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.9.2019

Jméno: Tomáš Bouček

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

Sejmuto z úřední desky dne: 25.9.2019
Jméno: Tomáš Bouček

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

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 25.9.2019 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 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Jeden člen zastupitelstva 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) Rekonstrukce požární nádrže
Starosta seznámil zastupitele s předběžným termínem vyhlášení dotačního titulu
MZe 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce
a s postupem přípravných prací k podání žádosti o dotaci.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Benátky pověřuje starostu zajištěním žádosti o dotaci z dotačního
titulu MZe 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví
obce.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
3) Objekt občanské vybavenosti SHD
Starosta seznámil zastupitele se získáním právoplatného stavebního povolení na
stavbu „Objektu občanské vybavenosti SHD“ a s návrhem požádat o dotaci na realizaci
Královéhradecký kraj v rámci programu POV.

Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obec Benátky souhlasí s možností požádat o dotaci u Královéhradeckého kraje
z programu POV a pověřuje starostu zajištěním a podáním žádosti.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
4) 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.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy „Smlouva o spolupráci uzavřená mezi
obcemi Benátky – Hněvčeves“
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací při přípravě žádosti o dotaci u SFDI.
Usnesení č.3:
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.
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje „Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcemi
Benátky – Hněvčeves“ a pověřuje starostu podpisem.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Benátky pověřuje starostu zajištěním žádosti o dotaci z dotačního
titulu SFDI.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
5) Rozpočtová opatření
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření číslo 3/2019, 4/2019 a 5/2019
Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 3/2019, 4/2019 a
5/2019
6) Dětské hřiště
Starosta seznámil zastupitele s realizací prvků workout cvičebních strojů na dětské hřiště pro
obyvatele obce Benátky.
Usnesení č.7:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí realizací prvků workout cvičebních strojů na
dětské hřiště pro obyvatele obce Benátky.

7) Podlaha sál hospoda
Starosta seznámil zastupitele s postupem rekonstrukce podloží pod původní
podlahou. Pod původními parketami se nachází ve dvou vrstvách prkenný záklop a pod ním
vrstva suché hlíny. Je potřeba demontáž parket, odstranění dřevěného záklopu, odstranění
vrstvy hlíny do přiměřené hloubky a následné provedení spodního betonu, hydroizolace a
vrchního betonu s vrstvou nivelačního nátěru pro položení parket
Usnesení č.8:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí stav podloží pod parketami v obecní
hospodě a souhlasí s navrhovaným postupem rekonstrukce.
8) Různé
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Základní a mateřské školy v Cerekvici nad Bystřicí o
příspěvek na žáky z obce Benátky.
Usnesení č.9:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje dar pro Základní a mateřskou školu v Cerekvici
nad Bystřicí ve výši 1000,-Kč na jednoho žáka z obce Benátky a pověřuje starostu podpisem
darovacích smluv.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.

9) Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast.
Starosta ukončil schůzi obecního zastupitelstva obce Benátky.
Schůze byla ukončena dne 25.9.2019 v 21.00
Zápis byl vyhotoven dne: 25.9.2019

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. 3/2019,4/2019 a 5/2019

Příloha č.1 Prezenční listina
Bouček Tomáš:

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

Forstová Helena:

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

MUDr. Josef Kubát :

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

Holeček Petr:

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

Bc. Svoboda Ivo :

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

