Obec Benátky
Obecní úřad Benátky

INFORMACE
o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky
Místo konání:

Obec Benátky – obecní úřad

Doba konání:

28.3.2018 od 19:00 hodin

Navržený program:

1) Úvod
2) Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016
3) Cyklostezka chodníček
4) Vodovod Benátky - věcná břemena
5) Rozpočtová opatření
6) Hasičská zbrojnice
7) Dětské hřiště
8) Různé
9) Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.3.2018

Jméno: Tomáš Bouček

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

Sejmuto z úřední desky dne: 28.3.2018
Jméno: Tomáš Bouček

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

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 28.3.2018 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 přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Jeden
člen 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) Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 provedl Krajský úřad Královéhradeckého
kraje dne 3.8.2017 dílčí a 17.1.2018 konečné, na základě žádosti obce s cílem splnění
zákonné povinnosti. Kontrolní orgán konstatoval: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( §10
odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.).
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Benátky za rok 2017
3) Cyklostezka chodníček
Starosta seznámil zastupitele s postupem prací při přípravě projektové dokumentace na
výstavbu společné cyklostezky pro pěší a cyklisty v obci Benátky.
Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací při přípravě projektové
dokumentace na výstavbu společné cyklostezky pro pěší a cyklisty v obci Benátky.

4) Vodovod Benátky - věcná břemena
Starosta seznámil zastupitele s dalším postupem při přípravě smluv na zajištění věcných
břemen liniové stavby veřejného vodovodu Benátky-Máslojedy
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací při přípravě smluv na zajištění
věcných břemen liniové stavby veřejného vodovodu Benátky – Máslojedy
5) Rozpočtová opatření
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření číslo 1 a 2/2018
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2018
Usnesení č.5
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2018
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
6) Hasičská zbrojnice
Starosta seznámil zastupitele s návrhem opravy stávající historické hasičské zbrojnice a
návrhem realizace výstavby nové požární zbrojnice.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje opravu stávající historické hasičské zbrojnice a
pověřuje starostu zajištěním.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
7) Dětské hřiště
Starosta seznámil zastupitele s záměrem na směnu parcely č. 154 (ostatní plocha –
sportoviště a rekreační plocha)v katastru obce Benátky - obecního hřiště a postupem prací
při realizaci nového dětského hřiště a plánu na stěhování a opravách původních herních
prvků.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje zveřejnění záměru na směnu parcely č. 154 (ostatní
plocha – sportoviště a rekreační plocha)v katastru obce Benátky a pověřuje starostu
zajištěním a podpisem směnné smlouvy.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení č.8:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí postup prací při realizaci nového dětského

hřiště a plánu na stěhování a opravách původních herních prvků.

8) Různé
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na zvýšení základní mzdy pro administrativní
pracovnici o 500,-Kč na celkovou částku 2000,-Kč
Usnesení č.:9:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje zvýšení základní mzdy pro administrativní
pracovnici o 500,-Kč na celkovou částku 2000,-Kč a pověřuje starostu zajištěním.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na zajištění parkování a péče o traktůrek na údržbu
obecní zeleně.
Usnesení č.:10:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje parkování a zajištění péče o obecní traktůrek na
údržbu zeleně u pana Petra Holečka a zároveň ho pověřuje vedením evidence brigádnických
hodin.
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 28.3.2018 v 22.15
Zápis byl vyhotoven dne: 28.3.2018
Zapisovatel : Tomáš Bouček

….................................. dne : …..................................

Ověřovatelé : Bc. Ivo Svoboda

….................................. dne : …..................................

Starosta:

Petr Holeček

….................................. dne : …..................................

Tomáš Bouček

….................................. dne : …..................................

Přílohy:
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Rozpočtové opatření č. 1,2/2018

Příloha č.1 Prezenční listina
Bouček Tomáš:

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

Forstová Helena:

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

Kafka Martin :

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

Holeček Petr:

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

Bc. Svoboda Ivo :

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

