Výpis z 24. zasedání zastupitelstva obce Benešov nad Černou
(§ 95 zákona o obcích)
Výpis
z 24. zasedání zastupitelstva obce Benešov nad Černou,
konaného dne 31. 05. 2021, od 17:30 hodin.
Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Benešově nad Černou

Začátek:

17:30 hodin

Zasedání řídila:

Veronika Zemanová Korchová

Přítomni zastupitelé: Mgr. Martin Čech
Bohumil Čermák
Mgr. Jiří Havelka
Roman Křivohlávek
Marian Malák
Bc. Lucie Novotná
Sylvie Poslová
Miloslav Šimánek
Jaroslava Štefániková
Josef Tájek
Veronika Zemanová Korchová
Nepřítomni:

̶

Omluveni:

̶

Zapisovatel:

Jarmila Čajanová

Ověřovatelé zápisu:

Bohumil Čermák, Jaroslava Štefániková

Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce Benešova nad Černou (dále též jako „zastupitelstvo“) zahájila v 17:30
hodin starostka obce paní Veronika Zemanová Korchová (dále jen „starostka“).
Starostka všechny přítomné přivítala na 24. zasedání zastupitelstva obce Benešov nad Černou.
Upozornila, že vstupem do jednací místnosti dávají občané i zastupitelé souhlas s uveřejněním jejich
osobních údajů, také podobizny, nahrávky, a to např. na webu na neomezenou dobu.
Zkonstatovala, že podle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 11 členů zastupitelstva, tedy
nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zasedání zastupitelstva obce Benešov nad Černou bylo svoláno dne 24. května 2021 a informace o
konání zasedání (příloha č. 2) byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 24. května 2021, tj.
nejméně 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Současně byla informace zveřejněna na
elektronické desce.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
K bodu č. 1
Starostka vyzvala k odsouhlasení dle § 95 odst. 1 zákona o obcích ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Jako ověřovatele zápisu starostka navrhla pana Bohumila Čermáka a paní Jaroslavu Štefánikovou,
jako zapisovatele zápisu starostka navrhla paní Jarmilu Čajanovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Bohumila Čermáka a paní Jaroslavu
Štefánikovou a zapisovatele zápisu paní Jarmilu Čajanovou.
Starostka dala hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování:

Pro ....9….

Proti ....0....

Zdrželi se .…2….

Usnesení č. 295 - bylo schváleno.

2) Schválení programu
K bodu č. 2
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu 24. zasedání zastupitelstva obce, který byl v
souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce dle ustanovení § 91 zákona o obcích.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Benešov nad Černou schvaluje následující program 24. zasedání zastupitelstva
obce
Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Kontrola usnesení
4) Rozpočtové opatření za rok 2021
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
6) Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020
7) Návrh Účetní závěrky obce za rok 2020
8) Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Černou 2020
9) Návrh Účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Černou 2020
10) Návrh Smlouvy o věcném břemeni s firmou EG.D, a.s. (býv. E-ON)
11) Ostatní
Doplněno o bod:
• Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 296 – bylo schváleno.

3) Kontrola usnesení
K bodu č. 3
Starostka obce podala informaci o plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
28. 04. 2021. K zápisu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce.

4) Rozpočtové opatření za rok 2021
K bodu č. 4
Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2021
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3 za rok 2021 (příloha č. 3). Se všemi položkami
předloženého rozpočtového opatření přítomné seznámila hospodářka obce paní Irena Szojková.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 za rok 2021.

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
K bodu č. 5
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Benešov nad Černou za rok
2020 (příloha č. 4). Osobně jej přednesla hospodářka obce paní Irena Szojková.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření Obce Benešov nad Černou za rok
2020 (příloha č. 4).
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 297 - bylo schváleno.

6) Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020
K bodu č. 6
Zastupitelstvu byl předložen návrh Závěrečného účtu Obce Benešov nad Černou za rok 2020 (příloha
č. 5). Konkrétně byly předloženy Výkazy k rozvahovému dni 31. 12. 2020 - FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, Hlavní kniha, Hodnotící zpráva, Inventarizační zpráva, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkazy ZŠ a MŠ Benešov nad Černou. Bližší informace podala
hospodářka obce paní Irena Szojková.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Benešov nad Černou za rok 2020 (příloha č. 5)
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 298 - bylo schváleno.

7) Návrh Účetní závěrky obce na rok 2020
K bodu č. 7
Zastupitelstvu byl předložen návrh Účetní závěrky obce Benešov nad Černou za rok 2020 (příloha č. 6)
a podklady k účetní závěrce předložené schvalovací účetní jednotkou – účetní výkazy, které jsou
definovány včetně jejich náležitostí dle zákona o účetnictví a dále ve vyhlášce č.220/2013 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, tj.: FIN 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a ostatní. Bližší informace opět
podala hospodářka obce paní Irena Szojková.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Benešov nad Černou za rok 2020 (příloha č. 6).
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….
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Usnesení č. 299 - bylo schváleno.

8) Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Černou za rok 2020
K bodu č. 8
Zastupitelstvu byl předložen výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Benešov nad
Černou za rok 2020 (příloha č. 7) a účetní doklady - Výkaz zisku a ztrát, Výsledovka, Rozvaha, Hlavní
kniha. Výsledek hospodaření skončil za rok 2020 ziskem ve výši 1.690.994,98 Kč. Tento zisk bude
převeden do rezervního fondu pro účetní období 2021.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Benešov nad
Černou za rok 2020 (příloha č. 7) se ziskem ve výši 1.690.994,98 Kč, a zároveň převedení tohoto zisku
do rezervního fondu pro účetní období 2021.
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 300 - bylo schváleno.

9) Návrh Účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Černou za rok 2020
K bodu č. 9
Zastupitelstvu byla předložena žádost o schválení návrhu Účetní závěrky příspěvkové organizace
zřízené obcí Benešov nad Černou pro účetní jednotku Základní škola a Mateřská škola Benešov nad
Černou (příloha č. 8) za rok 2020, sestavenou ke 31. 12. 2020.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Černou
za rok 2020 (příloha č. 8).
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 301 - bylo schváleno.

10) Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou EG. D, a.s. člen skupiny E-ON
K bodu č. 10
Zastupitelstvu byl předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330028825/004
(příloha č. 9) s firmou EG. D, a.s., Lidická čp. 1873/36 Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400, pro
stavbu pod názvem „Benešov/Č K/1096, Kvasničák chata – NN“ na pozemcích p.č. KN 2730 v k.ú.
Benešov nad Černou se záměrem umístění distribuční soustavy – kabel NN s uzemněním. Je navržena
jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč bez DPH (slovy: jeden tisíc korun
českých).
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB-014330028825/004 (příloha
č. 9) s firmou EG. D, a.s., Lidická čp. 1873/36 Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 pro stavbu pod
názvem „Benešov/Č K/1096, Kvasničák chata – NN“ na pozemcích p.č. KN 2730 v k.ú. Benešov nad
Černou. se záměrem umístění distribuční soustavy – kabel NN s uzemněním s jednorázovou náhradou
na zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč bez DPH (slovy: jeden tisíc korun českých).
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 302 - bylo schváleno.

K bodu č. 10
Zastupitelstvu byl předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB-014330044638/004
(příloha č. 10) s firmou EG.D, a.s., Lidická čp. 1873/36 Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 pro
stavbu pod názvem „Benešov K/272/2, 2x RD – NN“ na pozemcích p.č. KN 2151 a KN 2781 v k.ú.
Benešov nad Černou se záměrem umístění distribuční soustavy – kabel NN s uzemněním. Je navržena
jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč bez DPH (slovy: jeden tisíc korun
českých).
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. . CB-014330044638/004 (příloha
č. 10) s firmou EG.D, a.s., Lidická čp. 1873/36 Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 pro stavbu pod
názvem „Benešov K/272/2, 2x RD – NN“ na pozemcích p.č. KN 2151 a KN 2781 v k.ú. Benešov nad
Černou se záměrem umístění distribuční soustavy – kabel NN s uzemněním s jednorázovou náhradou
na zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč bez DPH (slovy: jeden tisíc korun českých).
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 303 - bylo schváleno.

11) Ostatní
Doplněno o bod:
K bodu č. 11
Zrušení Obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2020
Zastupitelstvu byl předložen návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2020, o místním
poplatku z pobytu ze dne 09. 12. 2019 (příloha č. 11).
Starostka vysvětlila, že proběhla úprava zákona, která se dotkla Čl. 8 - Osvobození a úlevy.
Žádné připomínky nebyly vzneseny.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2020, o místním poplatku
z pobytu ze dne 09. 12. 2019 (příloha č. 11).
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 304 - bylo schváleno.

K bodu č. 11
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021
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Zastupitelstvu byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021, o místním poplatku
z pobytu (příloha č. 12).
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
(příloha č. 12).
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 305 - bylo schváleno.

Po vyčerpání všech bodů programu starostka informovala, že:
1. se připravuje přejmenování cukrárny z původního Na větvi (tento název je již zapsán v rejstříku
pro jiný spolek), nově Věneček;
2. obec obdržela od pana Jana Moronga žádost o prodej pozemků pod bývalou rolnickou školou, které
Obec nově získala při KoPÚ Benešov nad Černou. Rád by zde zrealizoval studii se záměrem
vybudování parku. Většina zastupitelů se přiklonila k názoru, aby tyto pozemky zůstaly i nadále
v majetku obce, ale nápad vybudování parku se jim líbil. Připustili jeho realizaci za spolupráci Obce.
Dále paní starostka vyzvala zastupitele, zda chtějí něčím přispět do diskuze.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za jejich účast a pozornost a popřála všem hezký
zbytek večera.
Zasedání bylo ukončeno v 18:11 hod.

Přílohy zápisu:
01. Prezenční listina
02. Informace o konání zasedání
03. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2021
04. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
05. Závěrečný účet obce za rok 2020
06. Účetní závěrka obce za rok 2020
07. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2020
08. Účetní závěrka ZŠ a MŠ za rok 2020
09. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EG.D
10. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EG.D
11. OZV obce č. 4/2020
12. OZV obce č. 1/2021

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

07. 06. 2021
Jarmila Čajanová

Ověřovatelé:

Bohumil Čermák
Jaroslava Štefániková

Starosta:

Veronika Zemanová Korchová

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

07. 06. 2021
22. 06. 2021

Jedná se o zkrácený, tedy anonymizovaný zápis (nejsou zde data narození a trvalé bydliště).
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