V9pis z 32. zasedani zastupitelstva obce Bene§ov nad Cernou
(§ 95 zakona o obcich)
V9pis
z 32. zasedani zastupitelstva obce Bene'Sov nad Cernou,
konaneho dne 27. 04. 2022, od 17:30 hodin.
Misto konank

zasedacf mfstnost Obecniho iiradu v Benetove nad Cernou

Zadatek:

17:30 hodin

Zasedani fidila:

Veronika Zemanova Korchova

Pfitomni zastupitele: Mgr. Martin Cech
Bohumil Cermak
Mgr. Jiri Havelka
Roman Krivohlavek
Marian Malak
Bc. Lucie Novotna
Sy!vie Poslova
Miloslav 8imanek
Jaroslava 8tefanikova
Josef Tajek
Veronika Zemanova Korchova
Nepi•itomni:
Omluveni:
Zapisovatel:

Jarmila Cajanova

Ovefovatele zapisu:

Bohumil Cermak, Mgr. Jirf Havelka

Zahajeni zasedani zastupitelstva obce
Zasedanf zastupitelstva obce Benetova nad Cernou (dale te2 jako „zastupitelstvo") zahajila v 17:30
hodin starostka obce pant Veronika Zemanova Korchova (dale jen „starostka").
Starostka v§echny pritomne privftala na 32. zasedani zastupitelstva obce Bene§ov nad Cernou.
Upozornila, 2e vstupem do jednacf mfstnosti davajf ob6ane i zastupitele souhlas s uverejnenim jejich
osobnfch Cidaju, take podobizny, nahravky, a to napr. na webu na neomezenou dobu.
Zkonstatovala, 2e podle prezenenf listiny (pfiloha d. 1) je pritomno 11 elen0 zastupitelstva, tedy
nadpolovienf vet§ina a zastupitelstvo je usna§enfschopne.
Zaseclanf zastupitelstva obce Bene§ov nad Cernou bylo svolano dne 20. dubna 2022 a informace o
konanf zasedani (pfiloha 6. 2) byla vyve§ena na uredni desce obecnfho Ciradu dne 20. dubna 2022, tj.
nejmene 7 dnf pied zasedanim zastupitelstva obce. Soudasne byla informace zverejnena na
elektronicke desce.

1) Urdeni ovefovatelii zapisu a zapisovatele
K bodu 6. 1
Starostka vyzvala k odsouhlasenf dle § 95 odst. 1 zakona o obcich overovatele zapisu a zapisovatele.
Jako overovatele zapisu starostka navrhla pana Bohumila Cermaka a pana Mgr. Jirfho Havelku, jako
zapisovatele zapisu starostka navrhla pant Jarmilu Oajanovou.
K navrhu nebyly vzneseny 2adne pripominky.
Navrh na usnesenf:
Zastupitelstvo obce schvaluje overovatele zapisu pana Bohumila Cermaka a pana Mgr. Jirfho Havelku
a zapisovatele zapisu pant Jarmilu Cajanovou.
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Starostka data o navrhu hlasovat.
V9sledek hlasovani:

Pro ....10....

Proti ....O....

Zdr2eli se ...

Usneseni 6. 416 - bylo schvaleno.

2) Schvaleni programu
K bodu 6. 2
Starostka seznamila ptitomne s navrhem programu 32. zasedani zastupitelstva obce, kter9 byl
v souladu s pozvankou predanou elenunn zastupitelstva a v souladu s informaci zverejnenou na Oredni
desce dle ustanoveni § 91 zakona o obcich i s body dopinene v ostatnich.
K navrhu nebyly vzneseny 2adne pripominky.
Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo obce Bene§ov nad Oernou schvaluje nasledujicf program 30. zasedani zastupitelstva,
kter9 je v souladu s pozvankou predanou alenum zastupitelstva a v souladu s informaci zverejnenou na
Cfredni desce dle ustanoveni § 91 zakona o obcich i s body dopinen9mi v ostatnich:
1) Uroeni overovatel6 zapisu (§ 95 odst. 1 zakona o obcich) a zapisovatele
2) Schvaleni programu
3) Kontrola usneseni
4) RozpoOtove opatreni za rok 2022
5) Poptavka TDI pro Stavebni Opravy domu op. 86 Bene§ov nad Oernou - pristavba v9tahu
6) Poptavkove rizeni na zpracovanf Lesnlho hospodarskeho planu (LHP)
7) Prodej pozemku
8) Navrh Smlouvy o zrizeni vecneho bremene — slu2ebnosti stezky cesty
9) Zadost o povoleni konani Rallye Oesk9 Krumlov v roce 2022
10) Zadost o poskytnuti prispevku na podporu rodieovstvi
11) Ostatni
DopinenI o bod:
• Zadost o podanf dotace V9zva MAS 6. 7 PRV k predkladanI 2adosti o podporu v ramci operace
19.2.1.
Starostka data o navrhu hlasovat.
V9sledek hlasovanI:

Pro ....11....

Proti ....O....

Zdr2eli se

Usneseni 6. 417 — bylo schvaleno.

3) Kontrola usneseni
K bodu 6. 3
Starostka obce podala informaci o pineni usneseni z 31. zasedani zastupitelstva obce konaneho dne
16. 03. 2022. K zapisu nebyly vzneseny 2adne dotazy ani pripominky.
Zastupitelstvo obce bere na vedomf informaci o pineni usneseni z 31. zasedani ZO.

4) Rozpodtove opatfeni za rok 2022
K bodu 6. 4
Rozpoetove opatreni 6. 3 za rok 2022
Zastupitelstvu obce bylo predlo2eno rozpoetove opatreni 6. 3 za rok 2022 (ptiloha 6. 3). Starostka
seznamila ptitomne s jednotliv9mi polo2kami predlo2eneho rozpoOtoveho opatreni.
Zastupitelstvo obce bere na vedomi rozpootove opatreni 6. 3 za rok 2022.
K bodu 6. 4
Rozpootove opatreni 6. 4 za rok 2022
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Zastupitelstvu obce bylo predlo2eno rozpootove opatrenf 6. 4 za rok 2022 (pfiloha 6. 4). Starostka
seznamila prftomne s jednotliqmi polo2kami predlo2eneho rozpoOtoveho opatrenf.
Zastupitelstvo obce bere na vedomf rozpootove opatrenf a. 4 za rok 2022.

K bodu 6. 4
Rozpoetove opatfeni 6. 5 za rok 2022
Zastupitelstvu obce bylo predlo2eno rozpootove opatrenf a. 5 za rok 2022 (pfiloha 6. 5). Starostka
seznamila prftomne s jednotliv9mi polo2kami predlo2eneho rozpootoveho opatrenf.
Zastupitelstvo obce bere na vedomf rozpootove opatteni 6. 5 za rok 2022.

K bodu O. 4
Rozpoetove opatrenf 6. 6 za rok 2022
Zastupitelstvu obce bylo predlo2eno rozpootove opatrenf a. 6 za rok 2022 (pfiloha 6. 6). Starostka
seznamila prftomne s jednotliqmi polo2kami predlo2eneho rozpoetoveho opatrenf.
Zastupitelstvo obce bere na vedomf rozpoOtove opatrenf 6. 6 za rok 2022.

K bodu a. 4
Rozpoetove opatfeni 6. 7 za rok 2022
Zastupitelstvu obce bylo predlo2eno rozpootove opatrenf a. 7 za rok 2022 (pfiloha 6. 7). Starostka
seznamila prftomne s jednotliv9mi polo2kami predlo2eneho rozpootoveho opatrenf.
Zastupitelstvo obce bere na vedomf rozpoOtove opatrenf a. 7 za rok 2022.

K bodu a. 4
Rozpoetove opatfeni 6% 8 za rok 2022
Zastupitelstvu obce bylo predlo2eno rozpoetove opatrenf a. 8 za rok 2022 (pfiloha 6. 8). Starostka
seznamila prftomne s jednotliv9mi polo2kami predlo2eneho rozpootoveho opatrenf.
Zastupitelstvo obce bere na vedomf rozpoatove opatrenf a. 8 za rok 2022.

K bodu a. 4
Rozpoetove opatfeni 6. 9 za rok 2022
Zastupitelstvu obce bylo predlo2eno rozpoOtove opatrenf a. 9 za rok 2022 (pfiloha 6. 9). Starostka
seznamila prftomne s jednotliv9mi polo2kami predlo2eneho rozpootoveho opatrenf.
Zastupitelstvo obce bere na vedomf rozpootove opatrenf a. 9 za rok 2022.
5) Poptavka TDI pro Stavebni Upravy domu cp. 86 Bene§ov nad dernou — pfistavba vjitahu
K bodu a. 5
Zastupitelstvu obce jako hodnoticf komisi byly predlo2eny nabfdky (pfiloha 6. 10) TDI pro Stavebni
upravy domu op. 86 Beneeov nad Cernou — pristavba vrahu:
• MELWIN CZECH, s.r.o., Lipova 7, 120 00 Praha 2, 16: 27086330, celkova v9§e nabldkove ceny
bez DPH einf 180 600 Ka;
Radek
Je2ek Dis., Nove Domky 860, 382 41 Kaplice, IC: 73477885, celkova vjiee nabfdkove ceny
•
bez DPH eini 206 000 Ka;
• R&Z CB Servis s.r.o., Plukovnika Maleho 1856/5, 370 05 Ceske Budejovice, IC 05807344, celkova
v9te nabldkove ceny bez DPH ainf 100 000 K.
Zastupitelstvo obce jako hodnoticf komise posoudilo a zhodnotilo nabfdky k poptavce TDI pro Stavebni
Opravy domu op. 86 Bene§ov nad Oernou — prfstavba vrahu a urailo poradf.
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Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo obce urauje a schvaluje poradi uchazen (pfiloha 6. 10) zakezky TDI pro Stavebni
Opravy domu op. 86 Bene'eov nad Cernou — prIstavba qtahu:
1. R&Z CB Servis s.r.o., Plukovnika Maleho 1856/5, 370 05 Ceske Budejovice, IC: 05807344, s
celkovou nabidkovou cenou bez DPH ve vjiei 100 000 KO;
2. MELWIN CZECH, s.r.o., Lipova 7, 120 00 Praha 2, IC: 27086330, s celkovou nabidkovou cenou
bez DPH ye vjr§i 180 600 KO;
3. Radek Je2ek Dis., Nove Domky 860, 382 41 Kaplice, IC: 73477885, s celkovou nabidkovou cenou
bez DPH ye vOi 206 000 KO,
a zaroven poveruje starostku obce podpisem smiouvy a podpisem rozhodnuti zadavatele o vjiberu
nejvhodnej§1 nabidky, tj. firmy R&Z CB Servis s.r.o., Plukovnika Maleho 1856/5, 370 05 Ceske
Budejovice, IC: 05807344, s celkovou nabidkovou cenou bez DPH ye voi 100 000 KO (slovy: jedno sto
tisic korun aeskjrch).
Starostka dala o navrhu hlasovat.
Wsledek hlasovani:

Pro ....11... .

Proti ....O....

Zdr2eli se

Usneseni 0. 418 - bylo schvaleno.

6) Poptavkove fizeni na zpracovani Lesniho hospodafskeho planu (LHP) obce Bene§ov nad
Cernou pro obdobi 2024-2033
K bodu 0. 6
Mistostarosta Marian Mal& nejdrive proved) otevreni obalek s dogl9rni nabidkami (pfiloha 6. 11)
Poptaykoveho rizeni na zpracovani Lesniho hospodarskeho planu (LHP) obce Benetov nad Cernou
pro obdobi 2024-2033.
Zastupitelstvu obce jako hodnotici komisi byly predlo2eny tyto nabidky:
• Plzerisk9 lesprojekt, a.s., Namesti Gen. Piky 8, 326 00 Plzen, 16: 25202448, celkova vOe
nabidkove ceny bez DPH aini 599 200 KO;
• LesInfo CZ, a.s., Rudolfovska 84, Ceske Budejovice, IC: 25161644, celkova vjtte nabfdkove ceny
bez DPH Oini 631 300 K0;
• LESNI PROJEKTY Ceske Budejovice, a.s., Zi2kova tr. 178/23, 370 01 Ceske Budejovice, IC:
25161849, celkova qte nabidkove ceny bez DPH eini 497 550 KO.
Zastupitelstvo obce jako Hodnotici komise posoudilo a zhodnotilo nabidky k poptavce zpracovani
Lesniho hospodarskeho planu (LHP) obce Benetov nad Cernou pro obdobi 2024-2033 a ureilo poradi.
Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo obce ureuje a schvaluje poradi uchazen (pfiloha C. 11) zakazky zpracovani Lesniho
hospodarskeho planu (LHP) obce Beneseov nad Cernou pro obdobi 2024-2033:
1. LESNI PROJEKTY Ceske Budejovice, a.s., Zi2kova tr. 178/23, 370 01 Ceske Budejovice, IC:
25161849 s celkovou nabidkovou cenou bez DPH ve voi 497 550 KO;
2. Plzerisk9 lesprojekt, a.s., Namesti Gen. Piky 8, 326 00 Plzen, IC: 25202448 s celkovou nabidkovou
cenou bez DPH ve v9gi 599 200 KO;
3. Leslnfo CZ, a.s., Rudolfovska 84, Ceske Budejovice, IC: 25161644 s celkovou nabidkovou cenou
bez DPH ve voi 631 300 KO,
a zaroven poveruje starostku obce podpisem smiouvy a podpisem rozhodnuti zadavatele o v9beru
nejvhodnej§i nabidky, tj. firmy LESNI PROJEKTY Ceske Budejovice, a.s., Zi2kova tr. 178/23, 370 01
Ceske Budejovice, IC: 25161849 s celkovou nabidkovou cenou bez DPH ye vOi 497 550 K0 (slovy:
etyri sta devadesat sedm tisic pet set padesat korun Oesk9ch).
Starostka data o navrhu hlasovat.
V9sledek hlasovani:

Pro

Proti

Zdr2eli se ....O._

Usneseni 0. 419 - bylo schvaleno.

7) Prodej pozemku
K bodu 0. 7
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Zastupitelstvu byla predlo2ena 2adost o odkoupenf pozemk0 v k.O. Dekanske Skaliny dle GP a. 219102/2021 - p.a. KN 2294/9 — ostatni plocha o vymere 4 m2, p.a. KN 2294/10 — ostatni plocha o vymere
44 m2 a p.a. KN 2294/11 — ostatni plocha o vymere 221 m2. Cena techto pozemku dle znaleckeho
posudku a. 739/14/2022 ainf 50 303 Ka (slovy: padesat tisic tri sta tri korun oeskych). K tato Oastce
bude priateno DPH u zastavitelnych pozemkO, cena za vypracovanf znaleckeho posudku, GP, smlouvy
a 10 (identifikace osoby).
K navrhu nebyiy vzneseny 2adne pripominky.
Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku v k.O. Dekanske Skaliny dle GP e. 219-102/2021 - p.a. KN
2294/9 — ostatni plocha o vymere 4 m2, p.a. KN 2294/10 — ostatni plocha o vymere 44 m2 a p.a. KN
2294/11 — ostatni plocha o vymere 221 m2 za cenu dle znaleckeho posudku a. 739/14/2022 ye vyti
50 303 Ka (slovy: padesat tisic tri sta tri korun oeskych) plus DPH u zastavitelnych pozemkO, cena za
vypracovanf znaleckeho posudku, GP, smlouvy a 10 (identifikace osoby) a zaroven poveruje starostku
podpisem smlouvy (pilloha 6. 12).
Starostka data o navrhu hlasovat.
Vysledek hlasovanf:

Pro

Proti ....O....

Zdrteli se

Usnesenf a. 420 - bylo schvaleno.
K bodu a. 7
Zastupitelstvu byla predlo2ena 2adost o odkoupenf pozemk0 v k.O. Kurf, konkretne p.a. KN 1339 —
ostatni plocha o vymere 24 m2 a p.a. KN 1340 — ostatni plocha o vymere 79 m2. Cena techto pozemku
dle znaleckeho posudku a. 738/13/2022 eini 21 218 Ka (slovy: dvacet jeden tisic dve ste osmnact korun
oeskych). K eastce bude prioteno u zastavitelneho pozemku p.a. KN 1340 DPH, dale cena za
vypracovanf znaleckeho posudku, smlouvy a 10 (identifikace osoby).
K navrhu nebyiy vzneseny 2adne pripominky.
Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.a. KN 1339 — ostatni plocha o vymere 24 m2 a p.a. KN 1340
— ostatni plocha o vymere 79 m2 oba v k.O. Kuri za cenu die znaleckeho posudku a. 738/13/2022 ve
vyti 21 218 KO (slovy: dvacet jeden tisic dve ste osmnact korun aeskych) plus DPH u zastavitelneho
pozemku, cena za vypracovanf znaleckeho posudku, smlouvy a 10 (identifikace osoby) a zaroven
poveruje starostku podpisem smlouvy (pfiloha 6. 13).
Starostka data o navrhu hlasovat.
Vysledek hlasovanf:

Pro ....11....

Proti ....O....

Zdtteli se

Usnesenf a. 421 - bylo schvaleno.
K bodu a. 7
Zastupitelstvu byla predlo2ena 2adost o odkoupenf pozemkO v k.O. Klenf, konkretne p.c. KN 738/5 —
ostatnf plocha o vymere 66 m2 a p.c. KN 739 — ostatni plocha o vymere 298 m2. Cena techto pozemk0
die znaleckeho posudku 6. 733/08/2022 ainf 96 824 Ka (slovy: devadesat test tisfc osm set dvacet otyri
korun oeskych). K tato eastce bude pripoOteno DPH, cena za vypracovanf znaleckeho posudku,
smlouvy a 10 (identifikace osoby).
K navrhu nebyly vzneseny 2adne pripominky.
Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemk0 v k.O. Klenf p.a. KN 738/5 — ostatni plocha o vymere 66 m2 a
p.a. KN 739 — ostatni plocha o vymere 298 m2 oba v k.O. Klenf za cenu dle znaleckeho posudku a.
733/08/2022 ye vyti 96 824 Ka (slovy: devadesat test tisic osm set dvacet etyri korun deskych) plus
DPH, cena za vypracovanf znaleckeho posudku, smlouvy a 10 (identifikace osoby) a zaroven poveruje
starostku podpisem smlouvy (pfiloha 6. 14).
Starostka dala o navrhu hlasovat.
Vysledek hlasovanf:

Pro ....11... .

Proti ....O....

Zdr2eli se
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Usneseni 6. 422 - bylo schvaleno.
K bodu 6. 7
Zastupitelstvu byla predlo2ena 2adost o odkoupeni pozemku v k.u. DluhoMe p.O. KN 2086 — ostatni
plocha o qmere 743 m2. Cena tohoto pozemku die znaleckeho posudku 6. 737/12/2022 einf 30 463 KO'
(siovy: tricet tisic atyri sta sedesat tri korun oesk9ch). K teto Oastce bude priatena cena za vypracovani
znaleckeho posudku, smiouvy a 10 (identifikace osoby).
K navrhu nebyly vzneseny 2adne ptiporninky.
Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.a. KN 2086 — ostatni plocha o v9rnere 743 m2 v
Dluho'te za cenu die znaleckeho posudku 6. 737/12/2022 ve vjt i 30 463 K6 (siovy: tricet tisic etyri sta
edesat tti korun Oesk9ch) plus cena za vypracovani znaleckeho posudku, smiouvy a 10 (identifikace
osoby) a zaroven a povetuje starostku podpisem smiouvy (pfiloha d. 15).
Starostka dale o navrhu hiasovat.
Wsledek hlasovani:

Pro ....11....

Proti ....O....

Zdr2eli se

Usneseni 6. 423 - bylo schvaleno.
K bodu 6. 7
Zastupitelstvu byl predlo2en navrh na prodej pozemkO v
konkretne p.O. KN 1446 — ostatni
plocha o vjtmere 532 m2 a p.6. KN 1437 — ostatni plocha o vymete 577 m2. 0 tyto pozemky projeviio
zajem ceikem pet 2adatelei. V jednom pripade byl zajem pouze o pozemek p.a. KN 1446.
V uzemnim planu jsou oba tyto spolu sousedici pozemky uraeny k zastaveni stavbou pro rodinnou
rekreaci al rodinn9 dum. Prodejem pozemku p.6. KN 1446, kterjr sousedi s verejnou komunikaci by byl
druh9 pozemek znepristupnen.
K navrhu nebyly vzneseny 2adne ptipominky.
Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemk6 p.O. KN 1446 — ostatni plocha o qmere 532 m2 a p.a. KN
1437 — ostatni plocha o v9mete 577 m2 v k.u. Kurri jednomu 2adateli. Minimalni cena je ureena die
znaleckeho posudku 6. 740/15/2022 ve vyti 306 084 KO (siovy: tri sta §est tisic osmdesat etyri korun
oesk9ch). K teto eastce bude pripooteno DPH, cena za vypracovani znaleckeho posudku, smiouvy a 10
(identifikace osoby). Zadatele budou obeslani a prodej techto pozemku bude probihat na zaklade
nejvy§§1 podane nabidkove ceny.
Starostka dala o navrhu hiasovat.
V9sledek hlasovani:

Pro ....11....

Proti ....O....

Zdr2eli se

Usneseni 6. 424 - bylo schvaleno.

8) Navrh Smlouvy o zrizeni vecneho bfemene — slu2ebnosti stezky cesty
K bodu 6. 8
Zastupitelstvu byl predlo2en navrh Smlouvy o zrizeni vecneho bremene — slu2ebnosti stezky cesty mezi
Obci Bene§ov nad Oernou a vlastniky slutebneho pozemku p.6. KN 337/8 — ovocn9 sad o v9mete 1630
m2. Zrizeni vecneho bremene je navrhnuto bezCiplatne.
Tim bude vyteeen pristup na pozemky vlastnikum, kteri nemaji jinou mo2nost pristupu ne± po pozemku
p.6. KN 337/8.
K navrhu nebyly vzneseny 2edne pripominky.
Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zrizeni vecneho bremene — slu2ebnosti stezky cesty (pfiloha
d. 16) mezi Obci Bene§ov nad Oernou a vlastniky slu2ebneho pozemku p.a. KN 337/8 — ovocn9 sad o
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v9mere 1630 m2 a poveruje starostku obce podpisem smlouvy. \Mule bremeno se sjednava
bezOplatne.
Starostka dala o navrhu hlasovat.
Wsledek hlasovani:

Pro ....11....

Proti

Zdr2eli se

Usneseni 6. 425 - bylo schvaleno.
9) 2adost o povoleni konani Rallye t esk9 Krumlov v roce 2022
K bodu 6. 9
Zastupitelstvu obce byla pfedlo2ena 2adost (pfiloha d. 17) o povoleni konani Rallye Oesk9 Krumlov
v roce 2022 die navr2ene kratkodobe uzavirky a zvla§trif u2ivani komunikace: Dluhotte konec obce od
6.p. 53, uzavirka od kfi2ovatky u 6.p. 2 a Kamenice - Predlesi - prOjezd lesnimi cestami. LC Hemperska
- Popelice Velke Skaliny - MK smer Lioov - Liaov obec, kri2ovatka se silnici 6. 1543 u Lieova (osada
uzavrena od DZ konec obce - Dekanske Skaliny, MK smer Sobenov a2 po hranici katastru.
Starostka sdelila, 2e v leto§nim roce se jedna jig a 49. roonik konani Rallye Cesk9 Krumlov.
Miloslav 8imanek zavzpominal na jedny z prvnich roonik0 Rallye Oeskjr Krumlov a vyslovil se pro jeji
konani. K tomu se pripojil i Roman Krivohlavek.
Josef Tajek reagoval zasadne proti jejimu konani.
Dale se o slovo pfihlasil host, kterjt predlo2il soupis s podpisy dagich obeanu s tim, 2e se jedna o petici
proti konani Rallye Oeskjt Krumlov. Pani starostka po zhlednuti zkonstatovala, 2e pfedlo2ena petice
nespinuje zakonne nale2itosti a byla prijata pouze jako pripominka proti organizovani Rallye Oesk9
Krumlov v obcfch Velke a Dekanske Skaliny.
Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje povoleni konani Rallye eesk9 Krumlov v roce 2022 die navrtene
kratkodobe uzavirky a zvla§tni u2Ivani komunikace: Dluhotte konec obce od 6.p. 53, uzavirka od
kri2ovatky u 6.p. 2 a Kamenice - Pfedlesi - prOjezd lesnimi cestami. LC Hemperska - Popelice Velke
Skaliny - MK smer Lioov - LiOov obec, kri2ovatka se silnici 6. 1543 u Li6ova (osada uzavrena od DZ
konec obce - Dekanske Skaliny, MK smer Sobenov a2 po hranici katastru a2 po hranici katastru, a to za
tachto podminek:
a). pred zahajenim a po ukoneeni rallye bude provedena kontrola trasy ze zastupce obce;
b). v pfipade potkozeni komunikace a majetku, bude zaji§teno odstraneni §kod a provedene opravy;
c). cela akce bude radne bezpeanostne zaji§tena.
Starostka dala o navrhu hlasovat.
Pro ....8....

Wsledek hlasovani:

Proti ....3....

Zdr2eli se

Usneseni 6. 426 - bylo schvaleno.

10) 2adost o poskytnuti prispevku na podporu rodidovstvi
K bodu 6. 10
Zastupitelstvu obce byla predlo2ena 2adost (pfiloha d. 18) o poskytnuti prispevku na podporu
rodieovstvi.
Oba rodiae maji trval9 pobyt v na§1 obci dele jak jeden rok a nemaji dluh vuoi obci, aim2 spinuji v§echny
podminky k vyplaceni prvni poloviny prispevku na podporu rodieovstvi ve vyst 5 000 Ka (slovy: pet tisic
korun 6eskjrch). 0 druhou east mohou rodiee za2adat v 1 roce veku ditete, pokud i nadale budou
spinovat podm inky.
K navrhu nebyly vzneseny 2adne pripominky.
Navrh na usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje 2adost (pfiloha d. 18) a vyplaceni prvni poloviny prispevku na podporu
rodioovstvi ve v9§i 5 000 Ka (slovy: pet tisic korun aeskjich).
Starostka data o navrhu hlasovat.
Wsledek hlasovani:

Pro ....11....

Proti ....O....

Zdr2eli se

Usneseni a. 427 - bylo schvaleno.
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K bodu č. 10
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost (příloha č. 19) o poskytnutí příspěvku na podporu
rodičovství.
Oba rodiče mají trvalý pobyt v naší obci déle jak jeden rok a nemají dluh vůči obci, čímž splňují všechny
podmínky k vyplacení první poloviny příspěvku na podporu rodičovství ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc
korun českých). O druhou část mohou rodiče zažádat v 1 roce věku dítěte, pokud i nadále budou
splňovat podmínky.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost (příloha č. 19) a vyplacení první poloviny příspěvku na podporu
rodičovství ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 428 - bylo schváleno.

11) Ostatní
Doplněno o bod:
Žádost o podání dotace Výzva MAS č. 7 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace
19.2.1.
K bodu č. 11
Zastupitelstvu byla předložena žádost o podání dotace Výzva MAS č. 7 PRV k předkládání Žádostí o
podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Název fiche Obnova vesnic: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - f) Kulturní a spolková
zařízení včetně knihoven.
Obec bude podávat žádost:
 na vybavení zastaralé části obecní knihovny určené především dětem - nové regály;
 na nové párty-stany určené pro kulturní a jiné akce (původní byly zničeny v loňském roce při poryvu
větru);
 na herní prvky workout.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace Výzva MAS č. 7 PRV k předkládání Žádostí o
podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Název fiche Obnova vesnic: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - f) Kulturní a spolková
zařízení včetně knihoven, a to na vybavení obecní knihovny, doplnění párty-stanů pro kulturní,
sportovní a spolkové akce a na herní prvky workout. Zároveň pověřuje starostku podpisem Dohod o
poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR.
Starostka dala o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro ....11….

Proti ....0....

Zdrželi se .…0….

Usnesení č. 429 - bylo schváleno

Po vyčerpání všech bodů programu starostka přítomné informovala ohledně opatrovanců přidělených
obci. Jejich počet stále narůstá.
Dále starostka informovala o elektronických úředních deskách, které budou do budoucna povinností
obcí. Tato by nahradila stávající vitrínky na zdi u Jednoty, do kterých se mnohdy nevejde vše, co je
nutné vyvěsit. V současné době je možné pořídit ji formou nájmu. Umístěna by byla nejlépe u obecního
úřadu ze strany náměstí. Starostka přislíbila, že zjistí cenové podmínky.
Místostarosta Marian Malák informoval ohledně nových Dohod o udržování cest. Jedná se o
komunikace, které jsou součástí půdních zemědělských celků. Cena za ha bude zachována jako u
klasických pachtů.
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Dale informoval ohledne operne zdi za op. 77 Benegove nad Oernou, ktera je v soudasne dobe v
havarijnim stavu — rozpada se. Nyni statik zpracovava posudek. Dale bude provedena naprava —
drena2 aj. Starostka sdelila, 2e techto opern9ch zdi bude v obci vice.
Dale na dotaz Bc. Lucie Novotne mistostarosta informoval, 2e probiha vyei§teni cesty ke Stifterovi.
Bude se konkretne jednat o vyaitteni od stromt:i, ker6, naletu, zpevneni povrchu a finalni dorovnani
zeminou.
Na dotazy Jaroslavy Stefanikove mistostarosta informoval ohledne rybnika v DluhoMi a poniaenjrch
cest v Dluho§ti. Dale Jaroslava Stefanikova mimo jine po2adala, zda by bylo mo2ne poptat na kulturni
akce i jine dodavatele obeerstveni. Po posledni akci, ktera byla poradana hlavne pro deti, se na ni
obratilo hned nekolik obaanu s v9§1 cen zapteneho obaerstveni. Pani starostka sdelila, 2e v teto veci jig
podnika jiste kroky.
Na zaver pani starostka podekovala pritomn9m za pozornost a soustredenou praci, za jejich
pripominky, dotazy a namety pro dal§i einnost a poprala v§em prijennn9 zbytek dne.
Zasedani bylo ukoneeno v 18:36 hod.
Pfilohy zapisu:
01. Prezeneni listina
02. Informace o konani zasedani
03. Rozpootove opatreni a. 3 za rok 2022
04. Rozpootove opatreni a. 4 za rok 2022
05. RozpoOtove opatreni 6. 5 za rok 2022
06. Rozpoetove opatreni O. 6 za rok 2022
07. RozpoOtove opatreni a. 7 za rok 2022
08. RozpoOtove opatreni a. 8 za rok 2022
09. Rozpootove opatreni a. 9 za rok 2022
10. Nabidky TDI pro Stavebni itpravy domu op. 86 Benegov nad Oernou — pristavba qtahu
11. Nabidky na zpracovani LHP 2024-2033
12. Kupni smlouva o prodeji nemovitosti
13. Kupni smlouva o prodeji nemovitosti
14. Kupni smlouva o prodeji nemovitosti
15. Kupni smlouva o prodeji nemovitosti
16. Smlouva o zrizeni vecneho bremene — slu2ebnosti stezky cesty
17. Zadost o povoleni konani Rallye eesk9 Krumlov
18. Zadost o poskytnuti prispevku na podporu rodroovstvi
19. Zadost o poskytnuti prispevku na podporu rodieovstvi
Zapis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

04. 05. 2022
Jarmila Cajanova

Overovatele:

Bohumil Oermak
Mgr. RI Havelka

Starostka:

Veronika Zemanova Korchova

Vyve§eno dne : 04. 05. 2022
Sejmuto dne : 19. 05. 2022

OBEC BENEkV NAD CERNOU
382 82 Benekv nad Oernou 126
IC: 002 45 780, DIO: CZ00245780

Jedna se o zkracen9, tedy anonymizovanjr zapis (nejsou zde data narozeni a trvale bydli§te).

Stranka 9 z 9

USNESENI
z 32. zasedani zastupitelstva obce Bene§ov nad Cernou
(§ 95 zakona o obcich) konaneho dne 27. 04. 2022

416.

ZO odsouhlasilo ureeni overovatelu zapisu a zapisovatele

10 — 0 — 1

417.

ZO odsouhlasilo schvaleni programu

11 — 0 — 0

418.

ZO schvalilo poradi uchazeou zakazky TDI pro Stavebni Opravy domu op. 86
Benetov nad Cernou — pristavba vytahu

11 — 0 — 0

419.

ZO ureilo a schvalilo poradi uchazedu zakazky Lesni hospodarsky plan obce
Bene§ov nad Cernou pro obdobi 2024 - 2033

11 — 0 — 0

420.

ZO schvalilo prodej pozemku v k.O. Dekanske Skaliny

11 — 0 — 0

421.

ZO schvalilo prodej pozemk0 v k.O. Kuri

11 — 0 — 0

422.

ZO schvalilo prodej pozemk0 v k.u. Kleni

11 — 0 — 0

423.

ZO schvalilo prodej pozemku v k.O. Dluhotte

11 — 0 — 0

424.

ZO schvalilo postup prodeje pozemkb v k.O. Kur

11 — 0 — 0

425.

ZO schvalilo Smlouvu o zrizeni vecneho bremene v k.O. Benetov nad Oernou

11 — 0 — 0

426.

ZO schvalilo povoleni konani Rallye Oesky Krumlov

427.

ZO schvalilo vyplaceni prispevku na podporu rodieovstvi

11 — 0 — 0

428.

ZO schvalilo vyplaceni prispevku na podporu roditovstvi

11 — 0 — 0

429.

ZO schvalilo podani 2adosti o dotaci

11 — 0 — 0

Veronika Zemanova Korchova
starostka obce

Vyveteno :

04. 05. 2022

Sejmuto :

19. 05. 2022

8—3—0

Marian Malak
mistostarosta obce

OBEC BENESOV NAD tERNOU
382 82 Bendov nad Cernou 126
IC: 002 45 780, DIC: CZ00245780

