OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 01/2020
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
20. 2. 2020 od 18.oo hod. ve společenské místnosti Obecního úřadu Prosečné.
Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zpráva o provedení inventur majetku k 31. 12. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v r. 2019

Příloha k nařízení vláda č. 338/2019 Sb. – výše odměn zastupitelů

SMO Krkonoše – navýšení členského příspěvku

Žádost obce Bublava – veřejná sbírka

Žádost spolku Lungta – vyvěšení Tibetské vlajky

Satan, s.r.o. – žádost o umístění převaděče vysokorychlostního internetu

Prodej pozemku u hřbitova p.č. 1180/2 – zmocnění k podpisu schválené kupní smlouvy

Žádost o instalaci lampy veřejného osvětlení k čp. 168

Různé – žádost o pronájem KD, situace na trhu s tříděným KO, Financování sociálních
služeb, komplexní pozemkové úpravy, Tříkrálová sbírka,

Diskuse

Závěr
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 18.00 h.
Přítomni: Jiří Bachtík, Jan Basař, Bc. Kateřina Basařová, Andrea Fejfarová, Jiří Novák,
Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman,
Omluveni: Jan Dostálek, Vladimír Krejčíř,
Zápis z jednání: Zápis provede předsedající.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Bc.Basařová, Novák
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Fejfarová, Bc.Tomanica
Jiný návrh nebyl podán
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Zastupitelům byly předloženy návrhy na doplnění programu jednání
- Rozpočtová opatření č. 14/2019, 1/2020 a 2/2020
- Administrace žádosti o dotaci a VZ na rekonstrukci školy - cen. nabídka Witero s.r.o.
- Mateřská škola Prosečné – opravy oplocení
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 14/2019 – Konečná úprava rozpočtu 2019
Starosta seznámil ZO se závěrečnou úpravou rozpočtu obce za rok 2019, rozpočtovým
opatřením č. 14/2019. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy 9 725 255,- Kč, výdaje 4 726 074,- Kč,
tř.8 fin. 4 999 181,- Kč, stav BÚ k 31. 12. 2019 ve výši 13 024 078,47 Kč, stav BÚ fondu obnovy
vodovodu 214 166,93 Kč. Konečná úprava rozpočtu byla zastupiteli schválena.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

5. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 1/2020 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 1. 2020. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy 8.676.250,- Kč, výdaje 8.280.700,- Kč,
tř. 8, financování 395.550,- Kč.
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
6. Inventarizační zpráva
Starosta seznámil ZO s Inventarizační zprávou o provedení inventur majetku k 31. 12. 2019 a
přítomné seznámil s výsledky inventarizací. Ústřední IK doporučila ZO zprávu o provedení a
výsledky inventarizace schválit.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v r. 2019
Starosta seznámil ZO se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2019 se
závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a ) zákona č. 420/2004 Sb.)
Kontrola KÚ KHK proběhla ve dnech 3. 9. 2019 a 6. 2. 2020. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Prosečné za rok 2019 je zveřejněna na www.obecprosecne.cz/rozpocet-obce
a k nahlédnutí na OÚ Prosečné.
Zprávu vzali zastupitelé na vědomí.
8. Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů
Zastupitelé projednali nové Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění
nařízení vlády č. 202/2018 Sb., které stanovuje ve své Příloze nově maximální výši odměn od
1. 1. 2018 pro neuvolněné zastupitele. Zastupitelé možného navýšení nevyužijí a schvalují
ponechání odměn beze změn ve stávající výši.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. Navýšení členských příspěvků SMO Krkonoše
Zastupitelé se seznámili s usnesením Valné hromady SMO Krkonoše, kterým se zvyšuje členský
příspěvek obcí ze stávajících 3,-Kč na 10,- Kč na trvale žijícího obyvatele. Stávající příspěvek
nebyl navyšován od roku 2000. Navýšení příspěvku zajistí finanční stabilitu svazku pro další
činnost.
ZO vzalo novou výši členských příspěvku SMO Krkonoše na vědomí
10. Žádost obce Bublava
Starosta seznámil přítomné s Žádostí obce Bublava (Karlovarský kraj) o příspěvek do veřejné
sbírky na pomoc obci. Obec Bublava se mezi lety 1999 – 2002 dostala do vysokých dluhů
(porušení rozpočtové kázně při megalomanském projektu akvaparku). K dnešnímu dni dluží cca
12,9 mil. Kč. Dopisem obec Bublava žádá o přispění na transparentní účet. V rozpravě
zastupitelé zvažovali, zda vzít žádost o pomoc pouze na vědomí (z. Novák – do dluhů se Bublava
dostala vlastním nezodpovědným hospodařením), či zda zašle obec příspěvek v symbolické výši
(starosta – v ČR je více jak 6000 obcí, pokud každá zašle symbolickou 1000,-Kč sejde se Bublavě
více jak polovina dlužné částky). K symbolickému příspěvku se přiklonili i zastupitelé Basař,
Basasařová, Fejfarová, Tomanica. ZO se shodli na návrhu usnesení: ZO obce Prosečné schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2020 za účelem přispění do
veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

11. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Starosta seznámil přítomné s Žádostí spolku Lungta, o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. Zastupitelé žádost projednali a vyvěšení tibetské vlajky na budově Obecního
úřadu dne 10. 3. 2020 schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
12. Vysokorychlostní internet – žádost společnosti SATAN, s.r.o. Trutnov
Zastupitelé se zabývali žádostí společnosti SATAN s.r.o., Trutnov, o umožnění umístění
převaděče internetu na věži našeho kostela. Společnost by připojení k internetu „vzduchem“
poskytovala občanům jako další možnost k již existující nabídce (Bartanet). ZO s umístěním
převaděče vyslovilo souhlas.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
13. Pověření osoby k podpisu Kupní smlouvy – pozemek u hřbitova
Starosta se vrátil k záležitosti na minulém zasedání schválené Kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 1180/2 u místního hřbitova. Na minulém jednání nebyla dořešena otázka kdo
smlouvu za obec podepíše (viz. zápis 06/2019 čl. 8). Starosta vznesl dotaz, zda se zastupitelé,
kteří smlouvu a prodej schválili, shodli na osobě, kterou podpisem smlouvy zmocní. Slova se
ujal z.Basař. Konstatoval, že po prověření není minule navrhovaná varianta právně možná
(podpisy všech zastupitelů, kteří prodej schválili) a navrhl zastupitelům pověřit podpisem
advokáta, s kterým tuto věc předem projednal. Zast. Basař navrhl ZO usnesení ve znění:
„ZO schvaluje návrh zastupitele obce pana Jana Basaře, aby kupní smlouvu se zřízením věcného
břemene – služebností inženýrských sítí a opora cizí stavby s panem Karlem Jaschkem, jejímž
předmětem je prodej pozemku u hřbitova p.č.1180/2 v k.ú. Prosečné, uzavřel za Obec Prosečné
Mgr. Marek Dian, advokát se sídlem B. Němcové 400, 543 71 Hostinné, kterého k uzavření
vč. podpisu smlouvy a návrhu na vklad do KN, zmocní starosta obce pan Jiří Bachtík“.
K návrhu se vyjádřil starosta jako k vhodnému řešení. V souvislosti s projednávanou záležitostí
zopakovala z. Fejfarová svůj požadavek zveřejnění omluvy Petičního výboru za uvedení
nepravdivých informací v Petici (viz. zápis 5/2019 čl.10). Omluvu požaduje do 31. 3. 2020,
v opačném případě zvolí právní cestu. Předsedající nechal hlasovat o návrhu usnesení z.Basaře.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2(Novák, Tomanica)
14. Žádost o umístění lampy VO
Starosta seznámil přítomné s opětovnou žádostí p. Knapíka o umístění lampy VO před čp. 168,
odůvodněnou obavou o svou bezpečnost a majetek, který není VO osvětlen. ZO zopakovali své
stanovisko z minulého projednávání záležitosti (viz. zápis 1/2019 čl.16), že VO je primárně
určeno k osvětlení veřejně přístupných komunikací a ploch, kde je osvětlení dostačující,
a soukromí majetek je třeba si zabezpečit vhodným způsobem z vlastních prostředků vlastníka.
ZO vzalo žádost pouze na vědomí
15. Žádost o pronájem KD k soukromé akci
Starosta seznámil přítomné s doručenou žádostí Jana Prokopa a Dominiky Jeriové o pronájem
sálu KD na 20.6.2020 za účelem konání svatební oslavy. Starosta v této souvislosti informoval
přítomné o konání Dětského maškarního bálu v sobotu 14. 3. a následující sobotu 21. 3.
Hasičského plesu. Zastupitelé žádost o pronájem schválili a stanovili vratnou kauci ve výši
5000,-Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

16. Rekonstrukce školy – komunitní bydlení
Starosta informoval přítomné o vyhlášení dotačního titulu na nájemní bydlení - program
298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury, pro obce do
3000 obyvatel. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 2. 2020 do 15. 3. 2020.
Na základě tohoto si vyžádal cenovou nabídku od společnosti Witero s.r.o. na administraci
podání žádosti a případné výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky. S cenovou
nabídkou byli přítomní seznámeni.
Zpracování a podání žádosti – výše odměny bez DPH: 25 000,-Kč + 1,8% z výše přiznané dotace,
administrace výběrového řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách 30 000,-Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
17. Oprava plotu MŠ Prosečné
ZO se seznámilo s žádostí MŠ Prosečné o opravy plotu kolem zahrady MŠ. V žádosti je uvedeno,
že plot je na několika místech poškozený, u parkoviště jsou ulomené sloupky a branky je nutné
dovybavit bezpečnostním zavíráním. Stav neodpovídá současným bezpečnostním normám.
Zastupitelé žádosti vyhověli a schvalují na tyto opravy z nespecif. rezervy rozpočtu 2020 uvolnit
částku do 50 000,-Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
18. Komunální odpady, separované složky odpadu
Starosta informoval přítomné o současném vývoji situace ve zpětném odběru separovaného
odpadu, zejména papíru a plastů. Po té, co Čína přestala tento tříděný odpad vykupovat,
dočasně zkolaboval současný systém (než se vyřeší náhradní zpracovatelské kapacity).
Zastupitelé se po té diskutoval o návrhu nového zákona o odpadech – nutnosti navyšovat podíl
vytříděných složek komunálního odpadu, v našem případě ze současných cca 27% až na 75%
v roce 2030!!! V opačném případě nás čeká postupné navyšování skládkového poplatku ze
současných 500,- Kč/t až na 1850,- Kč/t v roce 2029 a pokuta do výše 200 000,- Kč/rok. ZO se
shodli, že těchto cílů nelze dosáhnout bez zajištění svozu i BIO odpadů (velká hmotnost tohoto
odpadu), o systému nakládání s BIO odpadem zastupitelé ještě nerozhodli (hnědé popelnice,
případně kontejnery apod.)
Informaci vzali zastupitelé na vědomí
19. Financování sociálních služeb
ZO projednalo dopis ing. Dernera, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, mapující
současnou situaci ve financování sociálních služeb a s výzvou, aby se obce na financování
podílely třemi % svých daňových příjmů. Obec Prosečné každoročně přispívá sociál.
orientovaným organizacím v regionu, jejichž činnost se bezprostředně dotýká naších občanů,
konstatovali zastupitelé. Tyto příspěvky jsou také započítávány do sociálních výdajů.
Dopis vzali zastupitelé na vědomí
20. Rozpočtové opatření č. 2/2019
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2020 kde jsou už zavedeny i dnešní
schválené položky -dar Bublava, oprava plotu MŠ, služby Witero, s.r.o.
Příjmy 8 676 250,- Kč, výdaje 8 280 700,- Kč, tř.8-financování ve výši 395 550,- Kč.
O návrhu nechal po té předsedající hlasovat. Rozpočtové opatření č. 2/2020 bylo schváleno.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

21. Různé
- Starosta informoval o výsledku Tříkrálové sbírky – letos jiný formát (pokladnička na OÚ, jelikož
v MŠ máme jen malé děti) podařilo se vybrat 3 997,- Kč. Starosta poděkoval všem, kteří si našli
za pokladničkou cestu na obecní úřad
- Informace starosty o postupu KPÚ, o poděkování Linky bezpečí, z.s. a Oblastní charity Červený
Kostelec za poskytnuté příspěvky.
22. Diskuse
V následné diskusi vystoupili přítomní p. Bachtíková ve věci větší propagace a osobní intervence
zastupitelů v třídění odpadů, p.Jančula – dotaz na další postup oprav hřbitova, zvážení možnosti
úhrady za zimní pohotovost, omezení průjezdu po MK u jeho nemovitosti (podmáčený terén),
z.Tomanica, z.Zeman, z.Bachtík – diskuse ohledně obav z hnědých popelnic na BIO odpad
(zápach), p.Jiřička – informace o provozuschopnosti hasičského auta Avia (rok výroby 1979),
zejména emise a TK, z.Novák – navrhuje pověřit starostu zajištěním cenové nabídky na požární
vozidlo Gaz Vydra od společnosti Eltrans Liberec – pověření odsouhlaseno všemi zastupiteli.

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 21.10 h

Zapsal 20. 2. 2020
Bachtík J

Ověřili: Fejfarová

Bc. Tomanica

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 01/2020
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
20. 2. 2020 od 18.00 h na OÚ Prosečné.
Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Jan Basař, Bc. Kateřina Basařová, Andrea Fejfarová, Jiří Novák,
Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman
Omluveni:
Jan Dostálek, Vladimír Krejčíř

Zastupitelstvo Obce Prosečné
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Bc. Basařová, Novák
a ověřovatelé zápisu Fejfarová, Bc. Tomanica
Zápisem pověřen Bachtík
pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body:
- Rozpočtová opatření č. 14/2019, 1/2020 a 2/2020
- Administrace žádosti o dotaci a VZ na rekonstrukci školy - cen. nabídka Witero s.r.o.
- Mateřská škola Prosečné – opravy oplocení
pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje konečnou úpravu rozpočtu obce za r. 2019 - rozpočtové
opatření č. 14/2019 k 31. 12. 2019
Příjmy: 9 725 255,- Kč, Výdaje: 4 726 074,- Kč, Třída 8 financ. 4 999 181,- Kč
pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje Inventarizační zprávu z inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019
pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. Dle Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění
nařízení vlády č. 202/2018 Sb., zastupitelstvo obce ponechává výši odměn
neuvolněných členů zast. od 1. 1. 2020 v dosavadní nezměněné výši.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. ZO obce Prosečné schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč z rozpočtu obce
na rok 2020 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem
na pomoc obci Bublava.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. ZO schvalují připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením
Tibetské vlajky dne 10. 3. 2020 na budově OÚ
pro 7, proti 0, zdržel se 0

8. ZO schvaluje umístění převaděče internetu společnosti SATAN, s.r.o. Trutnov
do kostela, za stejných podmínek jako konkurenční poskytovatel Bartanet s.r.o.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. ZO schvaluje návrh zastupitele obce pana Jana Basaře, aby kupní smlouvu se
zřízením věcného břemene – služebností inženýrských sítí a opora cizí stavby s
panem Karlem Jaschkem, jejímž předmětem je prodej pozemku u hřbitova
p.č.1180/2 v k.ú. Prosečné, uzavřel za Obec Prosečné Mgr. Marek Dian, advokát,
se sídlem B. Němcové 400, 543 71 Hostinné, kterého k uzavření vč. podpisu
smlouvy a návrhu na vklad do KN zmocní starosta obce pan Jiří Bachtík
pro 5, proti 0, zdržel se 2(Novák, Tomanica)
10. ZO schvaluje žádost Jana Prokopa a Dominiky Jeriové o pronájem sálu KD dne
20. 6. 2020 za účelem svatební hostiny. Dle schválených pravidel pronájmu
stanovuje ZO vratnou kauci ve výši 5000,- Kč.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
12. ZO schvaluje cenovou nabídku společnosti Witero, s.r.o. na administraci žádosti o
dotaci na rekonstrukci budovy bývalé školy (25 000,-Kč bez DPH +1,8% přiznané
dotace)-program 298D2230 (nájemní bydlení) a administraci zadávacího řízení na
výběr zhotovitele stavby dle zák. č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(30 000,- Kč bez DPH)
pro 7, proti 0, zdržel se 0
13. ZO schvaluje provedení nutných oprav oplocení MŠ Prosečné. Předpokládaná
částka do 50000,- Kč bude uvolněna z nespecif. rezervy rozpočtu obce r. 2020
pro 7, proti 0, zdržel se 0
14. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, kde jsou započteny i dnes schválené
finanční položky
Příjmy 8 676 250,- Kč, výdaje 8 280 700,- Kč, tř.8-financování ve výši 395 550,- Kč.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Neschvaluje: ------------3. Pověřuje: Starostu obce zjištěním cenové nabídky a možnosti financování nového hasičského
vozu (Gaz Vydra –požární speciál, ELTRANS Liberec, s.r.o.)
4. Bere na vědomí: - Rozpočtové opatření č 1/2020 k 31. 1. 2020
Příjmy: 8 676 250,- Kč, Výdaje: 8 280 700,- Kč, Třída 8 financ. 395 550,- Kč
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v r. 2019
- Výši členských příspěvků SMO Krkonoše
- Žádost p. Knapíka na osazení lampy VO před čp. 168
- Informaci o situaci a vývoji nakládání s odpady – separovaný odpad, návrh
zákona o odpadech s účinností od 1. 1. 2021
- Dopis náměstka hejtmana Financování sociálních služeb

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

…………………………………...
místostarosta Jiří Novák

