OBEC PROSEČNÉ
Zápis č.j. 05/2012
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
16. 6. 2012 od 18.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Prosečné.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová opatření
4. Schválení Závěrečného účtu obce za r. 2011 (na úřední desce)
5. Schválení Zprávy o výsledku hospodaření v r. 2011
6. Schválení Zadání územního plánu Prosečné
7. Provádění rozpočtových opatření v kompetenci starosty
8. Různé – Žádost o příspěvek Svazu diabetiků,Příspěvek na Dětský den (náklady)

Žádost p. Ladislava Ludvíka o souhlas s výstavbou RD mimo zast. území
Žádost SDH Prosečné
9.
Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
1. Zahájení
Přítomno: 8 ZO Jiří Bachtík, Ilona Bursová, Jan Dostálek, ing. Jaroslav Máslo,Jiří Novák,
Marek Resl, Bc. Dana Šubrtová, Pavel Zeman,
nepřítomni:
Jan Basař,
Starosta p. Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 18.05 h.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu: ing. Máslo, Zeman
Návrhová komise:, Novák, Bc. Šubrtová
Zápis: Bachtík J.
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Ke schválení byl předložen program jednání
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2012
Starosta seznámil ZO s rozpočtovými opatřeními č. 5,6/2012 vydanými z pravomoci starosty.
Rozpočet se navyšuje o přijatou a ZO schválenou dotaci 83 tis. Kč na pořízení ÚPD obce,
dále dochází pouze k přesunům na položkách rozpočtu v souladu s pravomocí udělenou
starostovi usnesením č. 8/2011, čl. 9. Zastupitelé vzali rozpočtové opatření č. 4 a 5/2012
na vědomí
5. Rozpočtové opatření č. 7/2012
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2012. Rozpis účetních položek
je přílohou. Rozpočet po úpravě: příjmy 5 063 920,- Kč, výdaje 5 404 110,- Kč, financování
-340 190,- Kč
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0

6. Závěrečný účet Obce Prosečné 2011
Zastupitelé dále projednali a posléze schválili Závěrečný účet obce za rok 2011.
Zastupitelé schvalují Závěrečný účet a vyjadřují souhlas s celoročním
hospodařením 2011
BEZ VÝHRAD
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. Zpráva o výsledku hospodaření obce 2011
Zastupitelé schvalují Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2011
BEZ VÝHRAD
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Schválení Zadání ÚPD obce Prosečné
Zastupitelé dále projednali návrh zadání ÚPD obce Prosečné, který dostali k prostudování.
Zastupitelé schvalují v souladu s §47, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSEČNÉ
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření
Starosta seznámil zastupitele s návrhem pravomocí k provádění rozpočtových opatření
v pravomoci starosty v souvislosti s nedávnou havárií bojleru v MŠ.
Zastupitelstvo obce Prosečné v souladu s §102 odst.2 písm. a/ zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v těchto případech:
a/ změny (přesunu) v rozpočtu, kdy se nebudou měnit závazné ukazatele rozpočtu
b/ rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
(přijetí dotací)
c/ kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce (nebezpečí
z prodlení), v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod
d/ když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
e/ úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího odůvodnění (odůvodnění lze na
zasedání podat ústně).
Na rozpočtovém opatření bude v takovém případě uvedeno: Starosta obce schvaluje
rozpoč. opatř. č…, Zastupitelstvo obce seznámeno dne:…, Podpis starosty:…,
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. Příspěvek územní organizaci Svazu diabetiků
Starosta seznámil zastupitele s dopisem a žádostí o příspěvek ÚO Svazu diabetiků
Vrchlabí. S příspěvkem bylo počítáno již při sestavování rozpočtu obce. Zastupitelé
schvalují poskytnutí neúčelového finančního příspěvku ÚO Svazu diabetiků Vrchlabí ve
výši 10.000,- Kč na činnost v roce 2012. Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
11. Proplacení nákladů na realizaci Dětského dne
Starosta informoval zastupitele o návrhu na proplacení nákladů na realizaci Dětského dne
ředitelce MŠ D. Šubrtové. K tomuto kroku přikračujeme po loňské kritice vstupného.
ZO schvaluje úhradu nákladů ve výši 3 725,- Kč na realizaci Dětského dne 3.6.2012
Usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Šubrtová)

12. Žádost o svolení s výstavbou RD na pozemku mimo zastavěné území
Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Ludvíka, Prosečné 54, o umožnění výstavby RD
mimo zastavěné území obce. K žádosti přiložil katastrální snímek a náhledy RD.
ZO schvaluje záměr výstavby RD na pozemku mimo zastavěné území obce (§188a, čl.1
odst.c zákona č. 191/2008 Sb.,) a souhlasí s umístěním stavby RD na p.p.č. 392/3,
kú. Prosečné investora Ladislava Ludvíka, Prosečné 54
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
13. Výpověď smlouvy o nájmu čp. 35
Starosta informoval zastupitele o doručené výpovědi nájemce čp. 35, fy. TEXson, s.r.o.
Nájemce vypovídá smlouvu o nájmu nebyt. prostor v souladu s Nájemní smlouvou.
Výpovědní doba počíná dnem 1.6.2012 a je šestiměsíční (do 30.11.2012).
ZO toto BERE NA VĚDOMÍ
14. Žádost SDH Prosečné a JPO V obce
Starosta seznámil zastupitele s dopisem a žádostí Jednotky požární ochrany obce a SDH
Prosečné, v souvislosti s ukončením nájmu čp.35. SDH, jenž čítá 78 členů, z toho 15
hasičů je členy výjezdové požární jednotky obce, touto cestou požádalo o uvolnění
nebytových prostor čp. 35 jako zázemí JPO V a SDH. Stará hasičárna (garáž + místnost
2,8 x 4,5m) je dnes již kapacitně nedostatečná a investice do ní by nebyla účelná. ZO
záležitost projednalo a žádost SDH Prosečné o poskytnutí nemovitosti čp. 35 pro účely
JPO a SDH Prosečné schválilo. Původně plánovaná investice do staré Požární zbrojnice
bude zredukována na zabezpečení odvrácení havarijního stavu – zatékání do místnosti
pod terasou (bývalá klubovna).
Usnesení: pro 8, proti 0, zdržel se 0
15. Diskuse
Starosta informoval zastupitele o schváleném novém rozpočtovém určení daní (RUD),
které bude mít významný přínos pro obec, kdy si na přerozdělení celostátně vybraných
daní polepší o více jak 1 mil. Kč !
Starosta vyzval přítomné, zda ještě mají něco k dnešnímu jednání. Jelikož již nikdo neprojevil
zájem, vyzval návrhovou komisi k předložení usnesení ke schválení.
16. 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 18.50 h

Zapsal: Bachtík

Ověřili: ing. Máslo J., Zeman P.

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO
U S N E S E N Í č. j. 05/2012
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné
konaného dne 16. 06. 2012 od 18.oo h v zasedací místnosti OÚ Prosečné.

Zastupitelstvo Obce Prosečné: (přítomno 8 zastupitelů, omluveni: Basař)
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Novák, Šubrtová
a ověřovatele zápisu Máslo, Zeman
Zápisem pověřen Bachtík
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
2. Program jednání řádného zasedání
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
3. Rozpočtové opatření č. 7/2012 (příloha č. 1)
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
4. Závěrečný účet a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 2011BEZ VÝHRAD
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2011 – BEZ
VÝHRAD
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
6. V souladu s §47, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSEČNÉ
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
7. Zastupitelstvo obce Prosečné v souladu s §102 odst.2 písm.a/ zákona č.128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v těchto případech:
a/ změny (přesunu) v rozpočtu, kdy se nebudou měnit závazné ukazatele rozpočtu
b/ rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů (přijetí dotací)
c/ kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce (nebezpečí
z prodlení), v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod
d/ když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

e/ úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího odůvodnění (odůvodnění lze na
zasedání podat ústně).
Na rozpočtovém opatření bude v takovém případě uvedeno: Starosta obce schvaluje
rozpoč. opatř. č…, Zastupitelstvo obce seznámeno dne:…, Podpis starosty:…,
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
8. Poskytnutí neúčelového finančního příspěvku ÚO Svazu diabetiků Vrchlabí ve
výši 10.000,- Kč na činnost v roce 2012.
Příspěvek nepodléhá finančnímu vypořádání.
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
9. Úhradu nákladů ve výši 3 725,- Kč na realizaci Dětského dne konaného 3.6.2012
pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Šubrtová),
10. Záměr výstavby RD na pozemku mimo zastavěné území obce (§188a, čl.1 odst.c
zákona č. 191/2008 Sb.,) a souhlasí s umístěním stavby RD na p.p.č. 392/3, kú.
Prosečné, investora Ladislava Ludvíka, Prosečné 54
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
11. Žádost SDH Prosečné o poskytnutí nemovitosti čp. 35 pro účely JPO V a činnost
SDH Prosečné.
pro 8, proti 0, zdržel se 0,
2. Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 5/2012 a 6/2012 vydané z pravomoci starosty obce
2. Výpověď smlouvy o nájmu čp. 35 – TEXson, s.r.o.
3.Ukládá: Starostovi – Zdokumentování stavu čp. 35 a ohlídat devastaci (vybydlení) do
konce výpovědní lhůty fy. TEXson, s.r.o.
Schválení usnesení:

………………………………….
starosta

pro 8, proti 0, zdržel se 0

……………………………………
místostarosta

