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:

28.4.2021 od 19:00 hodin

Navržený program:

1) Úvod
2) Závěrečný účet obce 2020
3) Účetní uzávěrka obce 2020
4) Cyklostezka Benátky – ŽS Hněvčeves
5) Rozpočtová opatření
6) Rekonstrukce rybníčku v centru obce
7) Výstavba volnočasová aktivita SDH
8) Různé
9) Závěr

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.4.2021

Jméno: Tomáš Bouček

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

Sejmuto z úřední desky dne: 28.4.2021
Jméno: Tomáš Bouček

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

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 28.4.2021 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) Závěrečný účet obce 2020
Starosta předložil zastupitelům závěrečný účet obce Benátky za rok 2020.
Byl projednán závěrečný účet obce za rok 2020. Závěrečný účet byl před projednáním
zveřejněn dle § 17, odst. 6, zák. 250/2000 Sb. v zákonné lhůtě na úřední desce i na
elektronické úřední desce.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Benátky vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez
výhrad a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
3) Účetní závěrka obce 2020 a Hospodářský výsledek za rok 2020
Starosta předložil zastupitelům účetní uzávěrku obce Benátky za rok 2020.
Účetní závěrka obsahovala:
✓ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
✓ inventarizační zprávu
✓ výkazy FIN 12/2020

✓ výkaz zisků a ztrát 12/2020
✓ rozvaha 12/2020
✓ příloha 12/2020
Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky - bez oprav.
Hospodářský výsledek za rok 2020 činil 152 131,07Kč.
Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2020 v částce
152 131,07Kč a souhlasí s jeho převodem na účet 432.
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad.

Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
4) Cyklostezka Benátky – ŽS Hněvčeves
Starosta předložil dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci stavby „Výstavba
společné stezky pro pěší a cyklisty Benátky- ŽS Hněvčeves“ ze dne 17.10.2019.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při
realizaci stavby „Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty Benátky-ŽS Hněvčeves“.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0.
5) Rozpočtová opatření
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření číslo 1/2021
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obec Benátky bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2021
6) Rekonstrukce rybníčku v centru obce
Starosta seznámil zastupitele s postupem práce při rekonstrukci rybníčku v centru obce a
s rozšířením rozsahu prací, které vznikly na základě odhalení stávajících základových
konstrukcí, které měly být dle PD zachovány, ale jejichž technický stav je nevhodný pro
následující výstavbu nové hráze.
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje rozšíření prací na rekonstrukci díla
„Benátky – stavební úpravy vodní nádrže v centru obce“ v rozsahu vybourání a likvidace
původních základů a výstavba nové základové konstrukce a pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0

7) Výstavba objektu občanské vybavenosti SDH
Starosta seznámil zastupitele s návrhem realizace a zahájení výběrového řízení pro akci
„Výstavba objektu občanské vybavenosti SDH“ Benátky.
Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obec Benátky schvaluje realizaci a zahájení výběrového řízení na
zhotovitele akce „Výstavba objektu občanské vybavenosti SDH“ Benátky a pověřuje
starostu zajištěním.
Pro hlasovalo 4, proti 0, zdrželo se 0
8) Různé
Starosta seznámil zastupitele s návrhem poptávky na poskytovatele finančního úvěru obci,
z kterého by obec financovala finanční spoluúčasti na jednotlivých investičních akcích, které
v současné době probíhají, nebo jsou v plánu, že budou probíhat.
Usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje návrh poptávky na poskytovatele finančního úvěru
pro obec a pověřuje starostu zajištěním.
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 28.4.2021 v 20.00
Zápis byl vyhotoven dne: 28.4.2021

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. 1/2021

Příloha č.1 Prezenční listina
Bouček Tomáš:

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

Forstová Helena:

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

MUDr. Josef Kubát :

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

Holeček Petr:

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

Bc. Svoboda Ivo :

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

