OBEC PROSEČNÉ
Zápis č.j. 04/2012
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
21. 4. 2012 od 18.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Prosečné.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové opatření č. 3/2012 a 4/2012
4. Přijetí dotace KHK na ÚPD Prosečné
5. Nový záměr na rozšíření BPS
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
1. Zahájení
Přítomno: 8 ZO Jiří Bachtík, Jan Basař, Ilona Bursová, Jan Dostálek, Jiří Novák,
Marek Resl, Bc. Dana Šubrtová, Pavel Zeman,
nepřítomni:
ing. Jaroslav Máslo,
Starosta p. Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 18.05 h.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu: Dostálek, Resl
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:
- Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 2011 MŠ Prosečné
- Žádost o.s. Alžběta Uherská
- Oznámení o ukončení nájmu honitby v katastru obce Prosečné
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 3/2012
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 3/2012 vydaným z pravomoci starosty.
Výše rozpočtu tímto opatřením nebyla dotčena, dochází poute k přesunům na položkách
rozpočtu v souladu s pravomocí udělenou starostovi usnesením č. 8/2011, čl. 9.
Zastupitelé vzali rozpočtové opatření č. 3/2012 na vědomí.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2012
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2012. Rozpis účetních položek
je přílohou. Rozpočet po úpravě: příjmy 4 875 240,- Kč, výdaje 5 215 430,- Kč, financování
-340 190,- Kč
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. Přijetí dotace KHK
Zastupitelé dále projednali a posléze schválili přijetí dotace Královéhradeckého kraje na
pořízení a digitalizaci územního plánu obce Prosečné ve výši 83000,-Kč.
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0

7. Návrh MŠ Prosečné na vypořádání hosp. výsledku z r. 2011
Zastupitelé projednali žádost a návrh MŠ Prosečné na vypořádání hospodářského výsledku
r. 2011, a to převodem částky 3 628,84 Kč do rezervního fondu MŠ Prosečné
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Žádost o podporu občanského sdružení sv. Alžběta Uherská
Starosta seznámil zastupitele s žádostí os. Alžběta Uherská. Toto občanské sdružení
pořádá ve dnech 6. – 8. 7. 2012 celostátní soutěž Přebor národních plemen v dogtrekkingu
s centrem v obci Prosečné. Veškeré náklady na uspořádání této akce hradí o.s. ze svých
omezených prostředků. O.s. požádalo obec o podporu této akce formou úhrady pronájmu
dvou mobilních WC. Zastupitelé tuto podporu akci schválilo.
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Dopis mysliveckého sdružení Horalka
Starosta informoval zastupitele o došlém dopise MS Horalka, kterým MS oznamuje a
odůvodňuje záměr ukončení nájmu honitby v katastru obce Prosečné. Starosta uvedl, že
v uvedené záležitosti se zúčastní Valné hromady MS, která se koná v pondělí 23.4.
v Hostinném. Zastupitelé vzali toto oznámení na vědomí.
10. Zpomalovací pásy (retardéry)- MK „Na kopci“
Starosta seznámil zastupitele s návrhem občanů z lokality Na kopci. Po loňské opravě
komunikace a položení asfaltového povrchu se neúnosně zvýšila rychlost vozidel v této
lokalitě. Obyvatelé Kopce požádali o umístění zpomalovacích pásů na MK. Zastupitelé toto
posoudili a instalaci tří zpomalovacích pásů schválili.
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
11. Záměr navýšení výkonu BPS z 250 kW na 500 kW.
Starosta informoval zastupitele o novém záměru navýšení výkonu BPS. Záměr předložila
k vyjádření společnost Farma Basařovi s.r.o., která také rozeslala po obci dopis
opodstatňující její záměr. Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby se k záměru vyjádřili.
Novák: V dopise nepravdivá tvrzení – záměr v loňském roce nebyl zamítnut hlavně
z důvodu, že předkladatelem záměru byla brněnská společnost AgriKomp Bohemia, nýbrž
pro nesouhlas řady občanů, kterých se provoz bezprostředně dotýká podpořený peticí,
asfaltování příjezdové komunikace se týkalo stavebního řízení v roce 2010 (tj. jiné stav.
řízení než bylo ZO zamítnuto v roce 2011), nadále bude hájit zájmy občanů bez ohledu na
to, kdo je v záměru uveden jako investor.
Dostálek: mé stanovisko k záměru je neměnné, vnímám nesouhlas řady občanů obce.
Resl: Respektuji nesouhlas řady občanů, podnikám však na „jednom dvoře“ s žadateli
a zdržím se hlasování:
Zeman: poukázal na dosavadní arogantní chování žadatelů při současném výkonu,
který zúčastění povolili, upozornil na zápach, který sousedé vnímají, uvedl, že má vyjádření
odborníků ohledně praktik odstávky nebo vypouštění bioplynu do ovzduší a nereálnost
navýšení výkonu BPS na dvojnásobný výkon, pokud původní stavba odpovídá danému
výkonu, na který se vztahovala. Poukázal na názory vyplavování dusíku z digestátu
do spodních vod.Uvedl, že pan Basař není v ZO proto, aby si prosazoval své osobní zájmy
což od počátku činí, ale aby zastupoval občany. Svůj souhlas k navýšení určitě nedám.
Bursová: v uvedené věci se zdržím hlasování.
Šubrtová: dotazovala se p. Basaře, proč toto občanům obce činí. Povolili mu BPS 250 kW
a přes odpor řady občanů, který jistě vnímá, prosazuje svůj záměr o další navyšování
výkonu. Navýšení výkonu nepodpořím.
Bachtík: v původním záměru výstavby BPS 250 kW je odůvodněno její umístění tím, že
téměř veškerá potřeba vstupních produktů bude pokryta produkcí v obci Prosečné.
Jakékoli navyšování výkonu povede tedy logicky k navýšení přepravy materiálu z okolních
obcí do Prosečné. Podle dopisu žadatele se jedná pouze o 10t vstupní suroviny denně.
Z tohoto množství vznikne 8t digestátu denně. Prostým výpočtem je to nárůst dopravy v
objemu min. 6 500 tun ročně, což představuje více jak 400 průjezdů těžkotonážních
dopravních prostředků obcí. V dopise se dále uvádí, „investorem BPS 500 kW je Farma
Basařovi s.r.o, která má sídlo v naší obci, a tím pádem odvody daní plynoucí z našeho
podnikání zůstanou obci Prosečné“. Toto není pravda. Přerozdělování daní právnických

osob se řídí jinými pravidly a nezávisí na sídle společnosti. Toto také konkretizovala účetní
obce, paní Böhmová. Bachtík dále uvedl, že provoz BPS již dnes velmi negativně ovlivnil
životní pohodu v obci, provoz BPS a chování žadatele vůči okolí (odkázal se i na ukončení
nájmu honitby zdůvodněné chováním p. Basaře) pokřivilo mezilidské vztahy v obci. Uvedl,
že nevěří slibům investora (viz dopis – skleníky), neboť při stavbě BPS 250kW bylo
slibováno a dodnes nesplněno (vytápění čp. 63, ozelenění areálu dle schváleného
projektu, oplocení areálu atd). Za Obecní úřad poukázal na to, že v PD k záměru navýšení
není zohledněno to, že obec Prosečné je součástí evropsky významné lokality, zvláště
chráněného území NATURA 2000. Tato informace je veřejně dostupná a projektant ji musí
brát v potaz, pokud uvedení textu v PD, že obec Prosečné není součástí žádného
chráněného území a konkrétně, že se obec nenalézá v lokalitě Natura 2000, nebylo
záměrem. Jak toto může projektant napsat, aniž by si svá tvrzení ověřil? V tomto duchu
bude i vyjádření za OÚ Prosečné, jako orgánu ochrany přírody, uvedl Bachtík.
Mé stanovisko bude záporné.
Basař: v průběhu rozpravy reagoval na příspěvky ostatních zastupitelů. Argumentoval tím,
že již od teď vyrábí suroviny na výkon 500 kW a stejně je dopravuje a následně prodává
jako přebytek. Oponoval panu Zemanovi, že má odborné posouzení nezávadnosti
digestátu. Ke sporům s MS uvedl, že mu jezdí po polích a způsobují erozi půdy. Otázky
ostatních sporů (Zeman, Polesný, Ludvíková), že je jeho soukromá věc a zastupitelé
neznají pozadí sporů. K placení daní uvedl, že tuto informaci dostal od ředitelky FÚ
Vrchlabí, ať se jde starosta zeptat. Odpor občanů že pramení ze závisti a že jak to tak vidí,
nepůjde to bez úplatků!
Na to místostarosta vyzval starostu, ať dá hlasovat o záměru navýšení výkonu BPS
Prosečné na 500 kW. Starosta tak učinil.
Usnesení: pro 0, proti 5, zdržel se 3 (Basař, Resl, Bursová)
12. Diskuse
V diskusi vystoupila řada občanů s vyjádřením nesouhlasu se záměrem navýšení výkonu
BPS s odůvodněním svých důvodů, proč s navýšením nesouhlasí (Zeman L. st, Polesný L.,
Polesná A., Bajer J., Kytnarová J., J. Jančula a další) Pan M. Štefan ml. ve svém příspěvku
uvedl, že i pan Holman, jako vlastník lesa má spory s MS Horalka ohledně škod, myslivci
že provedli nátěry jeho porostů proti okusu v nevhodnou dobu. Pan Tomanica se
dotazoval, jak hodlá obec řešit toulání psů v obci. Starosta uvedl, že záležitostí se ZO
zabývalo v loňském roce a po kolaudaci ČOV u OÚ bude zřízen za tímto účelem box.
O poplatku za umístění toulavého psa bude jednáno v ZO. Pan Basař Jan dále uvedl, že
za ním přišel p. Holman v souvislosti s nabídkou obce na odkoupení komunikací, a jak
mohl schválit nabídkovou cenu pouze 10,- Kč za metr. Basař uvedl, že o ceně se
nejednalo, a že o 10,-Kč/m2 nic neví. Na to mu starosta odpověděl, že na nabídkové ceně
v oslovovacím dopise se dohodlo zastupitelstvo na zasedání, kde se o oslovení majitelů
komunikací mluvilo a pan Basař by měl lépe poslouchat o čem se jedná. Ostatní
zastupitelé o nabídce 10,-Kč/m2 vědí a potvrdili to. Paní Šubrtová seznámila
ZO s usnesením okresního státního zástupce ve věci p. Bursové, jako reakci na
osočení zastupitelstva panem Bursou na VZZO konaném dne 7.9.2011.
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 7, proti 0, zdržel se 1(Basař)
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 20.00 h

Zapsal: Bachtík

Ověřili: Dostálek, Resl

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,
ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO
U S N E S E N Í č. j. 04/2012
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné
konaného dne 21. 04. 2012 od 18.oo h v zasedací místnosti OÚ Prosečné.
Zastupitelstvo Obce Prosečné:
(přítomno 8 zastupitelů, omluveni: ing. Máslo
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Novák Basař
a ověřovatele zápisu Dostálek, Resl
Zápisem pověřen Bachtík
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body
- Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 2011 MŠ Prosečné
- Žádost o.s. Alžběta Uherská
- Oznámení o ukončení nájmu honitby v katastru obce Prosečné
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
3. Rozpočtové opatření č. 4/2012 (příloha č. 1)
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
4. Přijetí dotace KHK na pořízení a digitalizaci ÚP Prosečné ve výši 83 000,-Kč
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
5. Vypořádání hospodářského výsledku MŠ Prosečné z r. 2011 ve výši 3 628,84
Kč převodem do rezervního fondu MŠ Prosečné
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
6. Podporu sportovní akce „Přebor národních plemen v Dogtrekkingu“, kterou
pořádá ve dnech 6. - 8. července 2012 občanské sdružení sv. Alžběta Uherská
Prosečné. Forma podpory obce – pronájem dvou mobilních WC na akci.
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
7. Instalaci tří zpomalovacích retardérů (prahů) na místní komunikaci „Kopec“
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
2. Neschvaluje:
1. Záměr navýšení výkonu BPS z 250kW na 500kW společnosti Farma
Basařovi s.r.o.
pro 0, proti 5, zdržel se 3 (Basař, Bursová, Resl),
3. Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2012 vydané z pravomoci starosty obce (příloha č. 2)
2. Dopis MS Horalka – Oznámení o ukončení nájmu honitby
4.Ukládá:
Schválení usnesení:

………………………………..
starosta

pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Basař)

………………………………
místostarosta

