OBEC PROSEČNÉ
Zápis č.j. 03/2012
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
10. 3. 2012 od 16.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Prosečné.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Posouzení žádostí vlastníků pozemků o pořízení jejich záměrů v ÚPD
4. Stavební úpravy půdních prostor nad MŠ
5. Výběr dodavatele rekonstrukce střechy čp. 37
6. Příspěvek na dětský maškarní ples
7. Nová verze Grafického informačního systému Gramis
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
1. Zahájení
Přítomno: 8 ZO Jiří Bachtík, Jan Basař, Jan Dostálek, ing. Jaroslav Máslo, Jiří Novák,
Marek Resl, Bc. Dana Šubrtová, Pavel Zeman,
nepřítomni:
Ilona Bursová,
Starosta p. Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 16.05 h.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu: Šubrtová, Zeman
Návrhová komise:, Novák, Basař,
Zápis: Bachtík J.
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Ke schválení byl předloženy návrhy na doplnění programu jednání o body:
- Rozpočtové opatření č. 2/2012
- Publikace Města a Obce Královéhradeckého kraje – nabídka inzerce
- Změna vyhlášky MFČR o rozpočtové skladbě
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Posouzení žádostí vlastníků pozemků o pořízení jejich záměrů v ÚPD
Na zasedání byly posouzeny žádosti vlastníků pozemků o pořízení záměrů v ÚPD obce.
Žádosti předložili: 1) Holmanová Milada,Holman Luděk a Miloš , 2) Koudelka Jiří , 3) Rychtr
Luděk , 4) Ludvík Ladislav, 5) Horáková Hana, 6) Ludvíková Zdeňka, 7) Basař Jiří , 8) Basař
Blahomír, 9) Basař Jan, 10) Farma Basařovi s.r.o , 11) Patzeltová Dana,Zawadská Danuška,
12) Polesný Ladislav a Hana, 13) Bachtík Leoš, 14) Bachtík Jiří , 15) Brož Marcel , 16) Jansa
Petr a Božena , 17) Zeman Luboš a Andrea, Zeman Pavel a Jana, Polesný Ladislav a Hana ,
18) ing. Máslo Jaroslav, Máslová Věruška .
Hlasování a stanovisko ZO k jednotlivým žádostem je uvedeno v přiloženém Usnesení.
Žádosti budou vč. stanoviska obce postoupeny na ORP Vrchlabí jako podklady k pořizování
ÚPD obce Prosečné.

5. Stavební úpravy podkroví čp. 37
Starosta seznámil ZO s návrhem stavebních úprav podkroví čp. 37. Předložil k posouzení
PD vzniklého multifunkčního prostoru o výměře 105 m2 vč. sociál. zařízení, jež by měl sloužit
pro potřeby obce k činnostem dětských kroužků, hasičů, důchodců, vítání občánků, jednání
zastupitelstva apod. Část úprav bude provedeno občany (zejména hasiči) svépomocí.
Rozpočet těchto úprav je schválen ve výši 490.000,-Kč
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. Rekonstrukce střechy objektu čp. 37 (OÚ a MŠ)
Zastupitelé dále projednali cenové nabídky na opravu střešního pláště čp. 37. Své nabídky
doručili Zdeněk Špaček, Tesařství a pokrývačství Trutnov, Čvančara s.r.o., Dolní Branná,
Josef Gažík, klempířské práce, Vrchlabí. Zastupitelé vybrali posledně jmenovaného
dodavatele s rozpočtem 540 tis. Kč vč. DPH. ZO si je vědomo možných odchylek
v souvislosti s úpravami schválenými v předchozím bodě. Cenová poptávka byla
zadávána bez zásahů do konstrukcí střechy.
Usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 1(Basař)
7. Příspěvek na dětský karneval
Zastupitelé projednali žádost MŠ Prosečné o příspěvek na Dětský maškarní bál. ZO
schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Pořízení nové verze grafického informačního systému GRAMIS
Starosta seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o dodávkách nových verzí GRAMIS 2012
a následných. Zastupitelé posoudili nabídku První Geodetické, Vrchlabí a schválilo smlouvu
o dodávkách nové verze Gramis 2012, která logicky navazuje na verzi Gramis 7, kterou
využívá obec doposud. Nové verze jsou technicky i uživatelsky dokonalejší, využívají
mapové i databázové informace z různých internetových serverů. Cena verze Gramis
2012 je 8.900,Kč bez DPH. Každoroční aktualizace je zajišťována automaticky na vyžádání
ze serveru Topos.cz. Cena aktualizace je závislá na termínu požadování aktuálních dat
daného roku v rozpětí 4.900,-Kč (objednání do 31.3. běžného roku) až 700,-Kč (objednání
po 31.10. b.r.) ZO pořízení nové verze Gramis a Smlouvu o dodávkách … schválilo.
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Rozpočtové opatření č. 2/2012
Starosta informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření č.2/2012 ze dne 9.3.
Úpravou dochází k přesunům částek 1980,-Kč a 1200,-Kč na položkách rozpočtu. Výše
rozpočtu není tímto opatřením dotčena. ZO bere toto Rozpočtové opatření na vědomí.
10. Publikace Města a Obce Královéhradeckého kraje
Starosta informoval zastupitele o nabídce prezentace obce v publikaci Města a Obce
Královéhradeckého kraje vč. cenové kalkulace. ZO nespatřuje v této formě prezentace
žádný přínos a nabídku odmítá.
11. Změna vyhlášky MFČR o rozpočtové skladbě
Starosta informoval zastupitele o Změně vyhlášky MFČR č. 323/2002 Sb.,o rozpočtové
skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Nová vyhláška č. 452/2012 Sb., ruší některé
položky pro účtování poplatků. Správce rozpočtu rozhodl o zavedení schváleného rozpočtu
na rok 2012 do účetnictví již s položkami dle legislativy platné od 1.1.2012. Výše rozpočtu
není touto změnou dotčena. ZO bere změnu na vědomí.
12. Ukončení nájmu čp. 24
Starosta informoval zastupitele o oznámení p. Hrkela ukončit nájemní smlouvu nemov.
čp. 24 k 30. 6. 2012. ZO po rozpravě rozhodlo o pronajatí restaurace i po 30.6.2012 avšak
se standardní výpovědní lhůtou 3 měs. a zahájit kroky vedoucí k celkové rekonstrukci KD.
Do příštího zasedání je třeba konkretizovat účel objektu pro zadání PD a následné hledání
finančních prostředků na rekonstrukci. Zveřejnění záměru je uloženo starostovi.

13. Diskuse
- Basař Jan – upozornil na množství štěrku vyhrnutého na louky po zimní údržbě. Starosta
předá požadavek na úklid dodavateli zimní údržby, p. Jančulovi. Dále p. Basař přednesl
návrh na vyvolání opětovného jednání s majiteli pozemků pod MK Na kopci o jejich
odkoupení, vzhledem k žádostem na zařazení přilehlých pozemků do zastav. území a tím
nutností zkvalitnění komunikací. Oslovení majitelů uloženo starostovi.
- p. Pecha – upozornil na poškozený mezník u nem. čp. 86 po zimní údržbě. Dodá foto.
Požádal o zveřejňování zápisů z jednání na webu obce ve formátu pdf. Starostou
přislíbeno. Dotazoval se na povolení umístění reklamního billbordu m+m reality na most
u Pošty. Starosta – povolení není vydáno, reklama bude odstraněna. P. Pecha dále
upozornil na vzniklou „muldu“ před mostem u čp. 81. Starosta – mulda vznikla při zimní
údržbě a bude urovnána.
Starosta vyzval přítomné, zda ještě mají něco k dnešnímu jednání. Jelikož již nikdo neprojevil
zájem, vyzval návrhovou komisi k předložení usnesení ke schválení.
14. Usnesení
J. Novák přečetl návrh usnesení z dnešního jednání. Usnesení bylo schváleno.
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 18.15 h

Zapsal: Bachtík

Ověřili: Šubrtová, Zeman

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO
U S N E S E N Í č. j. 03/2012
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné
konaného dne 10. 03. 2012 od 16.oo h v zasedací místnosti OÚ Prosečné.

Zastupitelstvo Obce Prosečné:
(přítomno 8 zastupitelů, omluveni: Bursová
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Novák, Basař
a ověřovatele zápisu Šubrtová, Zeman
Zápisem pověřen Bachtík
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body
- Rozpočtové opatření č. 2/2012
- Propagace v publikaci Města a Obce
- Změna vyhlášky o rozpočtové skladbě- změna položek schváleného
rozpočtu obce
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
3. Žádosti vlastníků pozemků o jejich začlenění do ÚPD obce Prosečné
Žádost č.
Stanovisko ZO
Hlas.(pro, proti, zdržel se)
1)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
2)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
3)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
4)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
5)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
6)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
7)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
8)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
9)
ZO souhlasí se zařazeními do zastav. území obce pouze části
p.p.č. 467/1 žadatele a to v prodloužení linie vymezené
v žádosti č. 1
8 , 0 , 0 ,
10)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
11)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
12)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
13)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
14)
ZO nemá k žádosti námitky
7 , 0 , 1 (Bach)
15)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
16)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
17)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
18)
ZO nemá k žádosti námitky
8 , 0 , 0 ,
Kopie všech žádostí přílohou
4. Stavební úpravy podkroví čp. 37 dle PD , s Rozpočtem úprav ve výši 490 tis.Kč
pro 8, proti 0, zdržel se 0,

5. Dodavatele rekonstrukce střechy čp. 37, Josef GAŽÍK, klempířské práce Vrchlabí
cenovou nabídkou 540 tis. Kč, vč. DPH . ZO si je vědomo možných, odchylek
v souvislosti s úpravami schválenými v předchozím bodě usnesení.
Cenová poptávka zadávána bez zásahu do konstrukcí střechy.
pro 7, proti 0, zdržel se 1(Basař),
6. Příspěvek na dětský maškarní ples ve výši 5.000,- Kč
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
7. Pořízení nové verze grafického informačního systému GRAMIS dle Smlouvy
o dodávkách GRAMIS, zhotovitel Stanislav Nosek, První geodetická, Vrchlabí
pro 8, proti 0, zdržel se 0,

2. Bere na vědomí:
1. Změny položek při účtování poplatků dle vyhl. č. 452/2012 Sb.
2. Rozpočtové opatření č. 2/2012
3. Oznámení p. Hrkela, nájemce čp. 24 o ukončení nájemního vztahu k 30.6.2012
3. Neschvaluje:
1. Zadání prezentace v publikaci Města a Obce Královéhradeckého kraje
4.Ukládá: starostovi
1. Zveřejnit záměr obce pronajmout restauraci čp. 24 od 1.7.2012
2. Opětovně vyvolat jednání s majiteli pozemků pod veř. komunikací Na kopci
(Holmanovi, Hanušovi, PF,) se záměrem tyto odkoupit

Schválení usnesení:

……………………………..
starosta

pro 8, proti 0, zdržel se 0

………………………………….
místostarosta

