OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 03/2020
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
28. 5. 2020 od 19.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.
Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Rozpočtová opatření

Účetní závěrka obce Prosečné za r. 2019

Závěrečný účet obce a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019

Účetní závěrka Mateřské školy Prosečné za r. 2019

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 2019 - MŠ Prosečné

MAS Krkonoše – žádost o zařazení území obce do působnosti MAS pro obd. 2021-2027

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

VZMR – zadání výběrového řízení na dodávku zásahového hasič. vozidla pro JPO-V

Záměr JP Wind s.r.o. – až 12 větrných elektráren v katastru obce Prosečné

Linka bezpečí z.s. – žádost o pokračování podpory

Návrh na odpis pohledávky dlužníka

Různé – Hospic Anežky České (poděkování), provoz MŠ Prosečné během prázdnin, krajské
volby, letní kino, tradiční Putování za pohádkou, oprava komunikací…

Diskuse

Závěr
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 19.00 h.
Přítomni všichni zast.: Jiří Bachtík, Jan Basař, Bc. Kateřina Basařová, Jan Dostálek, Andrea
Fejfarová, Vladimír Krejčíř, Jiří Novák, Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman,
Zápis z jednání: Zápis provede předsedající.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Krejčíř, Novák
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Bc.Basařová, Bc.Tomanica
Jiný návrh nebyl podán
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Zastupitelům byl předložen ke schválení program jednání beze změn
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 3/2020
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 3/2020 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 3. 2020. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 8 820 190,- Kč, Výdaje: 8 414 840,- Kč, Třída 8
financ. 405 350,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.

5. Rozpočtové opatření č. 4/2020
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 4/2020 vydaným z pravomoci starosty
k 30. 4. 2020. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 8 820 190,- Kč, Výdaje: 8 414 840,- Kč, Třída 8
financ. 405 350,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
6. Schválení Účetní závěrky a Výsledku hospodaření obce Prosečné za r. 2019
ZO projednali Účetní závěrku obce Prosečné sestavenou k 31. 12. 2019 a zároveň Výsledek
hospodaření obce za rok 2019 a převedení tohoto výsledku ve výši +4.383.179,93 Kč z účtu
431 na účet 432. Oba dokumenty byly řádně zveřejněny na úřední desce OÚ včetně elektronické
podoby na webových stránkách obce. Účetní závěrku obce Prosečné k 31. 12. 2019 a Výsledek
hospodaření obce za rok 2019 zastupitelé schválili.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
7. Závěrečný účet obce včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
ZO projednali a schvalují Závěrečný účet obce Prosečné za uplynulý kalendářní rok 2019 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prosečné za rok 2019 bez výhrad a
vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
8. Účetní závěrka a Výsledek hospodaření Mateřské školy Prosečné
ZO projednali a schvalují Účetní závěrku Mateřské školy Prosečné sestavenou k 31. 12. 2019,
a schválili Výsledek hospodaření MŠ Prosečné za rok 2019 ve výši + 12 673,53 Kč. Podklady
byly řádně zveřejněny na úřední desce OÚ včetně elektronické podoby na webových stránkách
obce.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
9. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku MŠ Prosečné
Zastupitelé projednali návrh na vypořádání výsledku hospodaření MŠ Prosečné v částce
+ 12 673,53 Kč. ZO schvaluje návrh MŠ Prosečné na vypořádání hospodářského výsledku a to
převodem částky 608,26 Kč na pokrytí zůstatku ztráty roku 2018 a převod zbylé částky ve
výši 12 065,27 do rezervního fondu
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
10. Žádost MAS Krkonoše, z.s.
Starosta seznámil přítomné s Žádostí Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. o projednání zařazení
naší obce do územní působnosti MAS Krkonoše pro další programové období, tj. r. 2021 – 2027.
Zařazení obce do územní působnosti MAS zajistí našim subjektům možnost podílet se na
čerpání dotací EU pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Zastupitelé zařazení území obce
do územní působnosti Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. na období 2021-2027 schválili.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
11. Smlouva o umístění, instalaci a provozu komunikačních zařízení
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o umístění, instalaci a provozu komunikačních zařízení
společnosti SATAN s.r.o., Trutnov, - umístění převaděče internetu na věži našeho kostela
Společnost bude připojení k internetu „vzduchem“ poskytovat občanům jako další možnost
k již existující nabídce (Barta.net). Starosta informoval, že při přípravných pracích ve věži
kostela, bylo zjištěno poškození nosné konstrukce věže. Stav posoudil oslovený odborník p.
Stehlík, který pak sám s p. Brožem ml. krov opravil. Materiál dodal pan Roubal (Roubenky
Roubal). Všichni tři svou práci a materiál poskytli obci darem, za což jim patří upřímný dík,
uvedl starosta. Následně ZO Smlouvu o umístění, instalaci a provozu komunikačních zařízení schválili.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

12. Veřejná zakázka malého rozsahu „Požární vozidlo kategorie DA-L2Z“
Zastupitelé projednali Zadávací dokumentaci VZMR - výzvu k podání nabídek na dodávku
nového Požárního vozidla DA-L2Z pro JPO V Prosečné. Obec Prosečné je zřizovatelem jednotky
požární ochrany zařazené do kategorie JPO V. Jednotce dosud slouží jediný dopravní automobil
DA-8 L1Z Avia 30, jehož stáří přesahuje 40 let a je již za hranicí své životnosti. Potřeba pořízení
nového zásahového automobilu vyplynula ze skutečnosti velmi zastaralé a nespolehlivé
dosavadní techniky, aktivní činnosti jednotky a především vzhledem ke zvýšenému požárnímu
nebezpečí posledních let. Po diskuzi s vedením JSDH a vyjasnění si úkolů, které se od jednotky
očekávají, bylo rozhodnuto o koncepci vozidla. Při tvorbě technické specifikace pro výběrové
řízení bylo kromě požadavků pro zásah vyhověno prostorovým možnostem hasičské zbrojnice a
přihlédnuto bylo také ke společenské funkci hasičů v obci. Výsledkem diskuze je záměr pořízení
vozidla, které by mělo (velice zjednodušeně řečeno) uvézt základní požární výbavu s přenosnou
požární stříkačkou, plovoucím čerpadlem, motorovou pilu, žebříkem, osvětlovací soupravou, a
bylo schopno přepravit min. 6 osob včetně řidiče bez nutnosti vlastnit řidičské oprávnění sk. C.
(celková hmotnost vozidla do 3 500 kg). Zadávací dokumentaci zastupitelé schválili.
V souvislosti v touto VZMR zastupitelé jmenovali Výběrovou komisi ve složení Jiří Bachtík,
starosta, Jiří Novák, místostarosta, Jan Dostálek, zastupitel a velitel JPO V a Vratislav Jiřička,
strojník a řidič JPO V. Tuto komisi zastupitelé zároveň pověřili konečným výběrem dodavatele
požárního vozidla.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
13. Investiční záměr J&P Wind s.r.o., Hesseliova, Broumov
Starosta seznámil přítomné s investičním záměrem výstavby až 12-ti větrných elektráren
v katastru obce. S žádostí o vyjádření zastupitelů k tomuto záměru se na ZO obrátila společnost
J&P Wind s.r.o., Hesseliova, Broumov. Zastupitelé o záměru diskutovali a konstatovali, že od
minulého projektu společnosti JUWI s.r.o (5 VE) uběhlo již 15 let a názory občanů na tuto
záležitost mohou být odlišné. Realizace záměru by byla podmíněna i změnou ÚPD Prosečné.
Zastupitelé se shodli na návrhu z. Basaře, že před dalším jednáním ve věci vlastního záměru,
je třeba po investorovi žádat další kroky k získání podrobnějších informací o projektu a po té
oslovit občany s žádostí o jejich názor na tuto záležitost, kterým se bude ZO řídit. Záměr odmítá
z. Zeman. ZO v souvislosti se záměrem společnosti JP Wind, s.r.o, navrhlo usnesení, kterým po
investorovi požaduje - zorganizovat a uspořádat pro zájemce z řad občanů exkursi do větrného
parku konkrétních VE dle Vašeho záměru v obdobném počtu VE - zpracovat a předložit
vizualizaci větrného parku z pohledu z údolí obce (viditelnost VE ze zastavěné části obce) a
konkretizovat (vyčíslit) ekonomický přínos pro obec ještě před rozhodnutím o záměru. O
návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 7, proti 1 (Zeman), zdržel se 1(Fejfarová)
14. Žádost Linky bezzpečí z.s.
Starosta seznámil přítomné s žádostí Linky bezpečí, z.s., který žádá obec o finanční podporu
5000,- Kč na provoz dětské krizové tel. linky 116 111. Zastupitelé žádost projednali a schválili
příspěvek ve stejné výši jako loni, tj. 1000,-Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
15. Návrh na odpis dluhu
Starosta seznámil přítomné s doručeným sdělením exekutora JUDr. Součka, o zahájení
insolvenčního řízení s dlužníkem obce panem P.Č. (v r. 2005 nájemce hospody). Zahájením
insolvence nelze dále provést nařízenou exekuci dle rozhodnutí č. 083 EX 325/06. Dlužníkovi
zbývá obci doplatit dluh 95 303,- Kč za nedodržení výpovědní lhůty v r. 2005, které by obec
mohla přihlásit do insolv. řízení. Doposud, za 14 let, bylo vymoženo 14 222,-Kč. Jelikož dlužník
je poživatelem inv. důchodu a přednostní přihlášené pohledávky převyšují 300 tis. Kč, rozhodly
zastupitelé o odpisu pohledávky za panem P. Č. z důvodu nedobytnosti.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1(Zeman)

16. Různé
BYTY ŠKOLA - Starosta informoval přítomné o postupu záležitosti rekonstrukce bývalé školy na
nájemní bydlení. Uvedl, že v souvislosti k nouzovým stavem došlo ke zdržení vodoprávního
řízení a zahájeno bylo až 21.5.2020. Stavební povolení následuje až po vodoprávním řízení.
Informoval o sdělení společnosti Witero s.r.o. (administrátor dotace na školu) o uspokojení
max. ¼ na ministerstvo doručených žádostí o dotace na byty a o možnosti zopakovat žádost
v příštím roce už ale se stavebním povolením a zahájeným výběrem dodavatele.
OPRAVA KOMUNIKACÍ – starosta přítomné informoval o skutečnosti, že ve 2. červnovém týdnu
bude probíhat asfaltování komunikace na „slunečné“ (lokalita nad čp.1). Nabízí se možnost
využití techniky, která bude v obci, k opravě našich cest. ZO věc projednali a schválili návrh
provedení oprav cest živicí u čp.1 a k místnímu hřbitovu v objemu cca 180 tis. Kč. Zároveň
schválili převedení 50 tis. Kč z rezervy r. 2020 na položku komunikace.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU – tradiční letní akce pro děti se uskuteční v sobotu 18.7. informoval
přítomné starosta a navrhl schválit finanční podporu této akci, proplacením účetních dokladů
do výše 5000,-Kč. Schváleno.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
MATEŘSKÁ ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH – starosta informoval o provozu MŠ během prázdnin.
Mateřská škola má naplánovanou dovolenou v délce 5-ti týdnů (7.-17.7. a 3.-21.8.). Žádal jsem
vedení MŠ o zkrácení uzavření MŠ o prázdninách pouze na 2 týdny, abychom tím pomohli
pracujícím rodičům, kteří teď byli dva měsíce s dětmi doma, uvedl starosta. Jednání s MŠ
nebyla úspěšná a tak navrhl starosta provozovat prostory MŠ (za pomoci dobrovolníků)
v týdnech 7.-17.7. a 3.-7.8. (3 týdny) jako jakýsi „příměstský tábor“ pro předškolní děti. Školka
by tak zůstala uzavřena (malování kuchyně apod.) pouze 2 týdny (10.-21.8.)
Zastupitelé návrh podpořili a schválili, že provozní náklady (stravné) uhradí obec z rozpočtu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
INFORMACE STAROSTY
-VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ – 2. a 3. října 2020 ve volební místnosti v Kulturním domě
-KOMUNÁLNÍ ODPAD – informace o připravovaných změnách zákona o odpadech, informace o
zkušenostech po změně systému svozu v obci,
-KORONAKRIZE- starosta PODĚKOVAL HASIČŮM za jejich činnost během koronakrize, distribuci
desinfekce a roušek i za rozvoz nádob na separovaný odpad
-HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ – poděkování obci za dar na provoz hospice
-TURNAJ V NOHEJBALE – 15. 8. 2020, LETNÍ KINO – 8. 8. 2020,
-Memoriál V. Dostálka v požárním sportu se letos neuskuteční (Covid-19) – bude nahrazen na
podzim jinou akcí hasičů, Dětský den (pořádá MŠ)- o konání zatím nemám informace,
17. Diskuse
V následné diskusi vystoupil z. Basař s dotazy k zápisu z minulého jednání – vlastní zdroje obce
na financování kanalizace a vyjasnění si informace starosty při projednávání studie kanalizace, že
„rozumí postoji z. Basaře k otázce obecní kanalizace, neboť rodina provozuje v obci několik
zemědělských provozů, penzion a několik dalších nemovitostí a centrální kanalizace by tak
byla výhodou“.
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 21.10 h

Zapsal 28. 5. 2020
Bachtík J

Ověřili: Bc.Basařová
Bc.Tomanica

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 03/2020
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
28. 5. 2020 od 19.00 h v Kulturním domě Prosečné.
Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Jan Basař, Bc. Kateřina Basařová, Jan Dostálek, Andrea Fejfarová,
Vladimír Krejčíř Jiří Novák, Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman
Omluveni: ------------------Zastupitelstvo Obce Prosečné
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Krejčíř, Novák
a ověřovatelé zápisu Bc.Basařová, Bc.Tomanica
Zápisem pověřen Bachtík
pro 9, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání
pro 9, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje Účetní závěrku obce Prosečné sestavenou k 31. 12. 2019 a zároveň
schvaluje Výsledek hospodaření obce za rok 2019 a převedení tohoto výsledku
ve výši +4.383.179,93 Kč z účtu 431 na účet 432
pro 9, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Prosečné za uplynulý kalendářní rok 2019 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prosečné za rok 2019
BEZ VÝHRAD s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
pro 9, proti 0, zdržel se 0
5. ZO schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Prosečné sestavenou k 31. 12. 2019,
schvaluje Výsledek hospodaření MŠ Prosečné za rok 2019 ve výši +12.673,53 Kč
pro 9, proti 0, zdržel se 0
6. ZO schvaluje návrh MŠ Prosečné na vypořádání hospodářského výsledku a to
převodem částky 608,26 Kč na pokrytí zůstatku ztráty roku 2018
a převod zbylé částky ve výši 12 065,27 do rezervního fondu
pro 9, proti 0, zdržel se 0
7. Zastupitelstvo obce Prosečné schvaluje zařazení území obce do územní působnosti
Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. na období 2021-2027
pro 9, proti 0, zdržel se 0
8. ZO schvaluje Smlouvu o umístění, instalaci a provozu komunikačních zařízení
společnosti SATAN, s.r.o. Trutnov, IČ: 06922333
pro 9, proti 0, zdržel se 0

9. ZO schvaluje Zadávací dokumentaci VZMR - výzvu k podání nabídek na dodávku
nového Požárního vozidla DA-L2Z pro JPO V Prosečné.
ZO schvaluje seznam 5 přímo oslovených dodavatelů.
ZO schvaluje 4 členy výběrové komise ve složení Bachtík Jiří, Novák Jiří, Dostálek Jan
za zastupitele a Jiřička Vratislav za JPO, a současně tuto komisi pověřuje konečným
výběrem dodavatele požárního vozidla.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
10. ZO v souvislosti se záměrem společnosti JP Wind, s.r.o – výstavba až 12-ti
větrných elektráren v k.ú. Prosečné, požaduje po investorovi:
1) zorganizovat a uspořádat pro zájemce z řad občanů exkursi do větrného
parku konkrétních VE dle Vašeho záměru v obdobném počtu VE
2) zpracovat a předložit vizualizaci větrného parku z pohledu z údolí obce
(viditelnost VE ze zastavěné části obce)
3) konkretizovat (vyčíslit) ekonomický přínos pro obec ještě před rozhodnutím
o záměru
pro 7, proti 1(Zeman), zdržel se 1(Fejfarová)
11. ZO schvaluje příspěvek ve výší 1.000,- Kč Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8
pro 9, proti 0, zdržel se 0
12. ZO schvaluje odpis dluhu z r. 2006 (dlužník pan P. Č., spis 083 EX 325/06)
jako nedobytný.
pro 8, proti 0, zdržel se 1(Zeman)
13. ZO schvaluje podporu tradiční akce pro děti „Letní putování za pohádkou“.
Obec Prosečné proplatí organizátorům účetní doklady na nákup věcných cen
do výše 5 000,- Kč.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
14. ZO schvaluje opravy komunikací u čp. 1 a k místnímu hřbitovu. Schvaluje posílení
položky Rozpočtu na komunikace o 50 tis. Kč
pro 9, proti 0, zdržel se 0
15. ZO schvaluje uhrazení nákladů na realizaci „příměstského tábora“ pro děti naší
MŠ, který organizuje obec v období prázdnin (3 týdny)
pro 9, proti 0, zdržel se 0
2. Pověřuje: Výběrovou komisi VZMR pověřuje výběrem dodavatele požárního vozidla
3. Bere na vědomí: - Rozpočtové opatření č 3/2020 k 31. 3. 2020
Příjmy: 8 820 190,- Kč, Výdaje: 8 414 840,- Kč, Třída 8 financ. 405 350,- Kč
- Rozpočtové opatření č 4/2020 k 30. 4. 2020
Příjmy: 8 820 190,- Kč, Výdaje: 8 414 840,- Kč, Třída 8 financ. 405 350,- Kč
- Informaci o situaci a vývoji nakládání s odpady – separovaný odpad, návrh
EKO KOM s účinností od 1. 7. 2020
- Poděkování Hospice Anežky České za poskytnutý dar

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

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

