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TAK TROCHU SMUTNÝ KONEC ROKU 2020
Do roku 2020 asi většina z nás vstupovala s mnoha předsevzetími. Ostatně tak jako každý rok.
Asi nejčastěji vyslovované přání bylo, krom zdraví a štěstí, také to, aby rok 2020 byl lepší než rok
předešlý. Bohužel, ne každé přání je vyslyšeno. Rok 2020 opravdu nebyl lepší roku 2019.
Pandemie Covidu-19 se dotýká nás všech, ať už chceme nebo ne. Žádná z v současnosti žijících generací se s podobnou situací nesetkala. Nelíbí se snad nikomu z nás. Dotýká se nás nejen ekonomicky, ale
zejména lidsky. Odloučení rodinní příslušníci, ztichlá obec, zrušené tradiční obecní akce jako vítání
občánků, adventní zpívání dětí v kostele, předvánoční setkání důchodců, zrušena byla hasiči plánovaná předvánoční oldies diskotéka a prozatím i ples. Omlouváme se za to, ale podřizujeme se vládním nařízením, ať
už s nimi souhlasíme či ne. Situace nám opravdu v současné době neumožňuje konání těchto a podobných
akcí. Pandemie nám však ukázala i jedno pozitivum. Již skoro zapomenutý lidský element nezištné pomoci
druhým. Mnozí z našich spoluobčanů neváhali a zapojili se do výroby ochranných pomůcek, šití roušek, rozvozu dezinfekce, další nakupovali, nosili léky, venčili pejsky svým rodičům, prarodičům i sousedům. Všem
je třeba za tuto obětavou práci i za projevenou empatii poděkovat. Nesmíme zapomenout ani na ty, kteří i v
době pandemie zajišťovali a stále zajišťují chod celé naší společnosti, lékařům, sestřičkám a zdravotnickému
personálu obecně, hasičům, policistům.
Život však musí jít dál i v této těžké době. V novém roce se musíme jako obec vypořádat s poklesem
příjmů do obecní pokladny. V jaké výši to bude, do jisté míry závisí na schválení konečné varianty zrušení
superhrubé mzdy a výše daně i na objemu kompenzací Covid-19 souvisejících s uzavřenými provozovnami,
na nichž se obce svými rozpočty taktéž podílejí. Pro rok 2021 očekáváme pokles příjmů v rozmezí 1,3 až 1,9
mil. Kč! V příštím roce nás čeká i implementace obecního odpadového systému na nová pravidla, která byla
tento měsíc schválena poslaneckou sněmovnou v novém zákoně o odpadech. To kolik budeme platit za odpady, teď více než kdy jindy, bude záviset na každém z nás. Cena bude přímo závislá na poměru vytříděného objemu odpadů (žluté a modré popelnice, sběrný dvůr) k množství odpadu směsného (černé a plechové
popelnice).
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Neklesejme však na mysli a věřme, že rok 2021 bude i tak rozhodně lepší než ten letošní.
Upřímně Vám, milí spoluobčané, přeji klidný závěr letošního roku, pokud možno šťastné a veselé
vánoce a v tom novém roce 2021 jen a jen zdraví, štěstí, lásku a osobní spokojenost.
Jiří Bachtík
starosta

Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 21.10.2020
V úvodu zasedání seznámil starosta přítomné
s Rozpočtovými opatřeními č. 8/2020 a 9/2020,
která byla vydána z pravomoci starosty. Dále zastupitelé schválili žádost MŠ Prosečné o podporu
projektu Šablony III (zvýšení kvality výuky v MŠ
Prosečné). Další žádostí MŠ bylo vyřazení drobného hmotného majetku MŠ v celkové hodnotě
27 802,40 Kč. Zastupitelé vyřazení majetku
schválili. Dále schválili ponechání přeplatku za
plyn (10 500,-Kč) Mateřské škole. Tento přeplatek
bude použit na nákup 5ks dětských postýlek s příslušenstvím. Pak následovalo dlouhé jednání ohledně zajištění zimní údržby v naší obci. Poptávka
zajištění služby mezi vlastníky traktorů v naší obci
nebyla úspěšná. Stejně tak využití služeb z okolních obcí není z kapacitních důvodů možné. Proto
zastupitelé řešili možnost nákupu vlastního traktoru. Po dlouhém jednání bylo odsouhlaseno pořízení staršího traktoru s čelní radlicí a rozmetadlem
v ceně do 600 tis. Kč. Dále seznámil starosta přítomné se Zápisem z provedeného dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2020. Při tomto
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Následně zastupitelé schválili v souladu s programem obce na podporu výstavby domovních čističek odpadních vod žádost o dotaci 40 000,- Kč na
výstavbu domovní ČOV u č.p. 134. V dalším bodě
jednání se zastupitelé zabývali žádostí provozovatele potravin o zřízení vchodu z hlavní silnice.
Tuto žádost zastupitelé neschválili. Současné pobídky provozovateli považují za dostačující a nedomnívají se, že zřízení vchodu od silnice by ne-
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mělo očekávaný efekt. Zastupitelé se zabývali přípravou rozpočtu obce na příští rok. V návrhu je
zohledněn očekávaný pokles daňových příjmů
obce z důvodů Covid-19. Návrh rozpočtu bude
před jeho schvalováním v zákonné lhůtě zveřejněn
na úřední desce OÚ.

VZZO 9.12.2020
Na úvod tradičně starosta seznámil přítomné
s Rozpočtovými opatřeními č.11 a 12/2020, vydanými z pravomoci starosty. Dále zastupitelé projednali a schválili Rozpočtové opatření č. 13/2020.
Následně ZO schválilo Plán inventur majetku
obce a složení inventárních komisí. Zastupitelé
dále schválili Rozpočet obce na rok 2021. Rozpočet je sestaven jako přebytkový ve výši příjmů 8
106 100,- Kč, výdajů 7 717 100,- Kč a tř. 8 - financování ve výši 389 tis. Kč. Starosta uvedl, že
návrh rozpočtu prozatím nereaguje na záležitosti
zrušení super hrubé mzdy a daňové změny, které
jsou v současné době projednávány v poslanecké
sněmovně. Rozpočet bude upraven až po schválení změn v PS. V návaznosti na to byl dále schválen Střednědobého výhledu rozpočtu obce do r.
2023. Zastupitelé projednali cenovou nabídky fy.
Mosty Hofman, Batňovice na provedení hlavních
mostních prohlídek obecních mostů. Cenová nabídka z 2. 11. 2020 je ve výši 37 510,- Kč. U 8
mostů budou provedeny hlavní mostní prohlídky,
jednoho mostu se týká běžná mostní prohlídka.
Zadání mostních prohlídek bylo schváleno. Starosta seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 12
ke smlouvě o svozu komunálního odpadu, uzavřené 30.6.2005 se společností Transport Trutnov,
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s.r.o. Dodatkem se navyšuje cena plnění smlouvy
o 3% z 267 332,- Kč na 275 352,- Kč (ceny bez
DPH). Dodatek č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu byl následně schválen. Dále zastupitelé projednali a schválili každoroční žádost
Městské knihovny s regionálními funkcemi v
Trutnově o dotaci 2 500,- Kč na nákup knih do
výměnných fondů. Dalším bodem jednání byla žádost Oblastní charity Červený Kostelec o příspěvek na provoz charitní pečovatelské služby v Hostinném dle výpočtu žadatele ve výši 23 804,-Kč.
Zastupitelé žádost projednali, schválili příspěvek
12 800,- Kč. Od vyčíslené částky 23 804,- Kč byly
odečteny požadované náklady za čas strávený dopravou ke klientovi. Další žádost o finanční příspěvek zaslala obci Farní charita Dvůr Králové
n./L. Jednalo se žádost o příspěvek 3 000,- Kč na
provoz bezplatné Občanské poradny v Hostinném
a Vrchlabí. Zastupitelé schválili příspěvek ve
stejné výši jako letos, tj. 1 000,- Kč. Zastupitelé
dále projednali žádost o poskytnutí dotace na čištění odpadních vod čp. 13. ZO žádost posoudilo a

schválilo poskytnutí dotace z programu „Distribuované čistění odpadních vod u jednotlivých objektů“ ve výši 35 000,- Kč. Nebyly uznány pouze
vyčísleny náklady za práci provedenou svépomocí, které nebyly podloženy účetními doklady,
jež jsou v programu jednoznačně požadovány. ZO
vyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva (dle §84
odst. 2p zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Jedná
se např. o případy, kdy obec formou dohody o
provedení práce proplácí mzdu členovi ZO, který
je současně velitelem hasičů, za povinné hasičské
školení, apod. ZO projednalo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 29. 08. 2007 o zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi
městem Hostinné a obcí Prosečné. Dodatkem se
navyšuje cena služby z 920,- na 2500,- Kč za případ a rozšiřují se možnosti ukončení smlouvy.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Přerušení soutěže zastavilo rozjetý Sokol
To, čeho jsme se v létě obávali, se stalo skutečností. Koronavirová krize postihla i sportovní život a fotbalová soutěž 3. třídy mužů byla přerušena.
Je to velká škoda, protože fotbalisté TJ Sokol Prosečné byli v parádní formě. Na své
konto přidali ze třech zápasů tři výhry. To v součtu znamená plus 9 bodů. Celkových 21 bodů
katapultovalo naše borce na druhé místo tabulky, jediný bod za vedoucí tým Svobody nad Úpou.
Za zmínku stojí i famózní skóre, které je 37 vstřelených gólů ku 18 obdrženým.
Předjímat, jak bude vypadat situace na jaře, je těžké. Doufejme, že to okolnosti dovolí, a život, i ten
sportovní, se vrátí do normálních kolejí. Věřme, že fantastickou formu si naši borci podrží i do příštího roku
a znovuzahájenou sezónu rozjedou ve stylu, v jakém ji končili letos.
JN

O zimní údržbu je postaráno
Nastalá situace, kdy stávající poskytovatel služby zajištění zimní údržby v naší obci poskytování této
služby ukončil, nás postavila před úkol zajistit zimní údržbu pro letošní rok i roky následující.
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Starosta v této souvislosti oslovil vlastníky traktorů v naší obci, ti však o poskytování této služby neprojevili zájem. Na základě této skutečnosti zastupitelé pověřili starostu poptáním této služby u okolních
obcí. Okolní obce mají však své technické prostředky kapacitně využité a nemohou nám tedy garantovat
včasné provedení zimní údržby v naší obci. Je pochopitelné, že prioritně by dané obce zajistily úklid a zimní
údržbu v katastru svých obcí, až následně u nás. Takže ani tato varianta nebyla vyhovující.
Proto se zastupitelé rozhodli pořídit vlastní techniku. Po delších
úvahách se přikročilo ke koupi staršího stroje. Pořízen tak byl traktor
Zetor Z 6341, rok výroby 1996 s čelní radlicí, s nájezdem 1 600 mth a
po prvním majiteli. Pořizovací cena včetně dopravy traktoru byla
545 700,- Kč. Dokoupeno bylo dále rozmetadlo inertního materiálu,
náhonový hřídel, maják, pracovní světlo a nová baterie. Celková cena
včetně zaplaceného povinného ručení tak činí 588 106,-Kč.
Na zajištění zimní údržby byla uzavřena dohoda o provedení práce s pracujícími důchodci z naší
obce, kteří mají s touto službou letité zkušenosti. Takže technika je připravená, pracovníci také. Traktor najde své využití během celého roku, například při svozu železa, při úklidu hřbitova a podobně.
JN

Nový zákon o odpadech se dotkne nás všech
V průběhu měsíců prosinec a leden budou všechny domácnosti vybaveny nálepkami
na sběrné nádoby na odpad. Každá nálepka bude obsahovat jedinečný čárový kód. Bude
identifikovat konkrétní sběrné místo. Bude muset být nalepena na přesně určeném místě.
Při nakládání odpadu pak bude tento čárový kód skenován a popelnice bude automaticky
zvážena.
Důvod je jednoduchý. Bude tak dispozici jasný přehled objemu jednotlivých druhů odpadu. Nově schválený
zákon o odpadech klade totiž ještě větší důraz na třídění, neboť konečná cena, kterou zaplatíme za likvidaci
odpadů je přímo závislá na poměru nevytříděného odpadu (černé a plechové pop.) k odpadům tříděným
(plasty, papír, sklo, kovy, bioodpad). Poměr tříděného odpadu v roce 2025 60%, v roce 2035 70%. Zde citace zákona: § 59 (3) Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030
a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Výrazně poroste i
cena za uložení odpadu na skládku. Ze současných 800,- Kč za tunu až na 1 850,- Kč/t od roku 2029 dále.
Bude tedy potřeba ještě důsledněji třídit, aby se objem netříděného odpadu co nejvíce snížil. To, že
jsme naše domácnosti v minulosti v dobré víře vybavili domácími kompostéry, se tak ukazuje jako kontraproduktivní, protože nám tak paradoxně bude chybět kompostovaný odpad, který by nám zvýšil požadovaný poměr tříděného a netříděného odpadu. To se mi zdá opravdu postavené na hlavu.
JN
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