OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 06/2020
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
21. 10. 2020 od 19.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.
Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Rozpočtové opatření

MŠ Prosečné – projekt Šablony III – Výzva č. 02-20-080 - zvýšení kvality výuky

MŠ Prosečné – žádost o vyřazení drobného majetku, žádost o ponechání přeplatku plynu

Zimní údržba obce

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Prosečné (leden-srpen 2020)

Příprava rozpočtu 2021

Různé – Pozemkové úpravy příprava Sboru zástupců a 1. zasedání vlastníků

Diskuse

Závěr
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 19.05 h.
Přítomní zast.: Jiří Bachtík, Bc. Kateřina Basařová, Jan Basař, Jan Dostálek, Bc. Aleš Tomanica,
Pavel Zeman,
Omluvení zast.: Andrea Fejfarová, Vladimír Krejčíř, Jiří Novák,
Zápis z jednání: Zápis provede předsedající.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Bc. Basařová, Zeman
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Dostálek, Bc. Tomanica,
Jiný návrh nebyl podán
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh na doplnění programu jednání o body:
- Žádost o poskytnutí dotace na DČOV – Karel Novotný, Prosečné čp. 134
- Žádost provozovatele potravin v čp. 24 (p. Tran) o zřízení vchodu z hl. silnice
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 8/2020
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 8/2020 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 7. 2020. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 8 852 445,- Kč, Výdaje: 8 674 700,- Kč, Třída 8
financ. 177 745,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
5. Rozpočtové opatření č. 9/2020
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 9/2020 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 8. 2020. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 9 640 395,- Kč, Výdaje: 8 721 700,- Kč, Třída 8
financ. 918 695,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.

6. Šablony III – zvýšení kvality výuky v MŠ Prosečné
Zastupitelé projednali žádost MŠ Prosečné o podporu projektu Šablony III – zvýšení kvality výuky
na MŠ Prosečné z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. výzvy 02-20-080 pro
Šablony III – MRR v prioritní ose 3. Zastupitelé obce podání Žádosti o podporu schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
7. Žádost MŠ Prosečné – vyřazení majetku
Zastupitelé projednali žádost MŠ Prosečné o vyřazení drobného hmotného majetku MŠ
v hodnotě 27 802,40 Kč. Konkrétně se jedná o tyčový mixer (pořízen v r. 2017 za 1025,-Kč),
trampolínu Master Jump 305 (r. 2014, 4889,-Kč, částečně zničena větrem), videorekordér
(r. 1998, 5990,-Kč) a elektrickou stoličku (r. 2004, 15898,40 Kč). Vyřazení tohoto drobného
hmotného majetku zastupitelé schválili. Trampolína (část) bude nabídnuta k prodeji.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
8. Žádost MŠ Prosečné o ponechání přeplatku za plyn
Zastupitelé projednali žádost MŠ Prosečné o ponechání přeplatku za plyn ve výši 10 500,-Kč,
který byl zaslán na bankovní účet MŠ. V případě ponechání přeplatku bude použit na nákup 5ks
dětských postýlek s příslušenstvím. Ponechání přeplatku Mateřské škole zastupitelé schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
9. Zajištění zimní údržby obce
Zastupitelé jednali o možnostech zajištění zimní údržby obce po zjištění ukončení poskytování
této služby dosavadním poskytovatelem. Starostova poptávka služby mezi vlastníky traktorů
v obci nebyla úspěšná a tak zastupitelé na pracovní poradě 14. 9. pověřili starostu poptáním
možnosti poskytování této služby u okolních obcí a soukromého subjektu (Plecháč, D. Branná).
Starosta, po jednáních v okolních obcích, ZO informoval, že tyto mají své tech. prostředky
kapacitně využité a nemohou garantovat včasné provedení zimní údržby. Oslovený soukr.
subjekt na dotaz starosty o garanci včasného úklidu a sazby, za kterou je schopen službu
poskytovat doposud neodpověděl. Dozvěděl se pouze, že oslovený subjekt nabídl tuto práci
soukr. osobě z Dol. Lánova, u které ovšem ZO nespatřuje záruky kvality poptávané služby.
Zastupitelé jednají o další variantě, pořízení vlastního traktoru. Starosta seznámil ZO s cenovými
nabídkami 12ti traktorů odpovídajícího výkonu a v dobrém technickém stavu (dle prodejců),
v cenových relacích od 350 do 650 tis. Kč, které získal po oslovení agrobazarů. Jako
nejvhodnější je pro účely naší obce dle názoru starosty Z 6340 vybavený čelní sněhovou radlicí,
pocházející ze zahradnictví, v ceně 538 450,- Kč (vč. DPH). S dovybavením rozmetadlem
na posyp a s dopravou od Jihlavy je možné se vejít do cca 550 tis. Kč, uvedl starosta. Zastupitel
Basař navrhuje oslovit prodejce nových traktorů a poptat nový (pozn. z rozpravy- pořízení
nového traktoru by muselo vzejít z výběrového řízení) případně tedy zánovní Zetor, nejlépe
předváděcí apod., do cenové relace 1,2 mil. Kč. Svůj názor z. Basař zdůvodňuje i probíhajícími
pozemkovými úpravami, kdy v obci vzniknou nové komunikace, rybníky a stromořadí a obec se
o tyto bude muset po dokončení poz. úprav postarat. Poznamenal ještě, že když může obec
kupovat hasičské auto za více jak milion, proč by nemohla koupit i takto drahý traktor. Starosta
z.Basařovi oponoval, že v tomto je snad trochu rozdíl. Zastupitelé Bachtík, Dostálek, Tomanica
vyslovili názor, že pro obec je takto drahý traktor, s ohledem na jeho předpokládané vytížení
při údržbě obce i drobných službách pro občany, zbytečný a je to nehospodárné vynakládání
obecních financí. Mají za to, že starší traktor v dobrém tech. stavu práci, kterou od něho obec
požaduje, zastane také. Druhá skupina zastupitelů (Basař, Basařová, Zeman) by raději pořídila
zánovní, dražší traktor. Do jednání vstupují se svými názory i někteří přítomní občané (Bajer,
Erben, Hnátek, Abrahámová). O obou variantách bylo hlasováno.

Varianta 1. navržená z. Basařem – zánovní traktor do 1,2 mil Kč
Hlasování: pro 3(Basař, Basařová, Zeman), proti 3(Bachtík, Dostálek, Tomanica), zdržel se 0
Varianta 2. navržená z. Bchtíkem – použitý traktor se zimním setem v ceně do 600 tis. Kč
Hlasování: pro 3(Bachtík, Dostálek, Tomanica), proti 3(Basař, Basařová, Zeman), zdržel se 0
Žádná z variant nebyla v tomto hlasování schválena.
Předsedající vyhlásil desetiminutovou přestávku.
Po přestávce se zastupitelé vrátili k projednávané záležitosti. Zast. Zeman navrhl další
možnost, již 3. variantu, jak letošní zimní sezónu zajistit, a to pokusit se zapůjčit traktor zimní
údržby od půjčoven strojů, případně prodejců. Na internetu se on-line nepodařilo tuto možnost
ověřit, přesto bylo o tomto návrhu hlasováno.
Hlasování: pro 3(Basař, Basařová, Zeman), proti 1(Bachtík), zdržel se 2(Dostálek, Tomanica)
Ani tento návrh nezískal potřebnou většinu a nebyl tak schválen.
Zast. Zeman vzápětí vyzval předsedajícího k opakovanému hlasování o 2. variantě, tj. o pořízení
ojetého traktoru se zimní výbavou (radlice, rozmetadlo) v ceně do 600 tis. Kč.
O návrhu z. Zemana nechal předsedající hlasovat.
Hlasování: pro 4(Bachtík, Dostálek, Tomanica, Zeman), proti 2(Basař, Basařová), zdržel se 0
Varianta 2. tak byla nakonec schválena. ZO uvolňuje potřebné finance z rozpočtové rezervy.
10. Zápis z provedeného dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2020
Starosta seznámil přítomné se Zápisem z Krajským úřadem provedené dílčí kontroly
hospodaření obce v roce 2020 (pozn. 01/2020 – 08/2020), která byla provedena 27.8.2020.
Seznámil přítomné s okruhem kontrolovaných dokumentů i s výsledkem, že při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zápis vzali zastupitelé na vědomí.
11. Žádost o poskytnutí dotace na DČOV čp. 134
Starosta přítomné seznámil s podanou žádostí o dotaci 40 000,- Kč na domovní ČOV p. Karla
Novotného, Prosečné čp. 134, v souladu se schváleným obecním programem „Distribuované
čistění odpadních vod u jednotlivých objektů“ (viz. usnesení ZO č. 07/2018, čl.1.8. z 4.12.2018).
Žádost obsahuje veškeré požadované přílohy – kopie účetních dokladů na částku 87724,-Kč,
kolaudační souhlas OŽP MěÚ Vrchlabí, projektová dokumentace i doklad o certifikaci použité
technologie. ZO žádost posoudilo a smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč z programu
„Distribuované čistění odpadních vod u jednotlivých objektů“ schválilo.
Hlasování: pro 5 (Bachtík, Basařová, Dostálek, Tomanica, Zeman), proti 0, zdržel se 1(Basař)
12. Žádost p. Trana (Potraviny čp. 24) o zřízení vchodu z hl. silnice
Starosta seznámil přítomné s žádostí p. Trana, provozovatele obchodu potravin v čp. 24, o
vybourání nového vchodu přímo z hlavní silnice. Má za to, že se mu touto úpravou zvýší
počet zákazníků. Zastupitelé o záležitosti diskutovali a shodli se na tom, že současné pobídky
obce provozovateli potravin, konkrétně odpuštěné nájemné nebytových prostor i služebního
bytu, úhrada el. energie i vytápění nebyt. prostor jsou dostatečné a nejsou přesvědčeni, že by
zřízení vchodu z hl. silnice mělo očekávaný ekonomický přínos. Zast. Basař poznamenal, že i on
je proti bourání dalšího vchodu, neboť v těchto prostorách má být hospoda, obchod má být
v Prodejně a hasiči v hasičárně, a jednou tomu tak stejně znova bude, konstatoval z. Basař.
O žádosti p. Trana dal předsedající hlasovat. Zřízení dalšího vchodu bylo zamítnuto.
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0
13. Příprava rozpočtu obce na r. 2020
Zastupitelé se zabývali přípravou rozpočtu obce na příští rok. V návrhu je zohledněn očekávaný
pokles daňových příjmů obce z důvodů Covid-19. Zast. Basař navrhl 2 mil. rozpočtované na
bývalou školu přesunout na čp. 37 (pozn. OÚ a MŠ) k řešení problémů s vlhkostí v MŠ. Starosta

v toto souvislosti uvedl, že minulý týden jednal kvůli vlhkosti MŠ s firmou zabývající se
měřením a následným odvlhčováním budov, nicméně v tomto období odmítá cizí pracovníky
do MŠ z preventivních zdravotních důvodů vpustit a měření potřebná k návrhu řešení zadat
až po uklidnění epidemiologické situace, na čemž je s firmou domluven.
Návrh rozpočtu bude před jeho schvalováním v zákonné lhůtě zveřejněn na úřední desce OÚ.
14. Různé
POZEMKOVÉ ÚPRAVY – starosta informuje přítomné o schůzce SPÚ s oslovenými členy Sboru
zástupců a o plánovaném 1. zasedání vlastníků, které nelze prozatím z obecně známých
důvodů realizovat.
STŘECHA ŠKOLY – starosta informoval o oslovení firem Kalvach s.r.o. a DM-izol Hostinné
k předložení cenové nabídky na zakrytí střechy fólií. Pan M. Dvořák (DM-izol) navrhl zakrytí
stavby pod střechou (levnější a praktičtější řešení vzhledem ke stavu střechy), samotný
rozpočet ale ještě nedodal. Společnost Kalvach se ještě neozvala. Zast. Tomanica informoval o
skutečnosti, že s p. Kalvachem o záležitosti mluvil a že i on navrhuje zakrytí uvnitř budovy.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – starosta informoval přítomné o nutnosti odložení i mobilního uvítání
občánků avizovaného v obecním zpravodaji. Současná situace nám ani tento na 31.10.
plánovaný způsob nedovoluje a hledáme náhradní řešení.
KRIZOVÁ OPATŘENÍ OÚ – úřední hodiny pouze PO a ST 8-11, 14-16, ve styku s úřadem
upřednostňován kontakt telefonem, emailem nebo datovou schránkou. Osobní kontakt
v nejnutnějších případech. Pošta-PARTNER zatím beze změny.
15. Diskuse
V následné diskusi vystoupili
- z. Basař – jak naložíme s projektanty, když kvůli nim nebylo stavební povolení a obec přišla
o 15 milionů Kč na rekonstrukci školy
- z. Bachtík – upřesnil, že se jedná o 10 milionů, a zavinění nutnosti odmítnutí dotace není pouze
na straně projektantů ale i z důvodů opakováním prodlouženého zadávacího řízení a tím
nestihnutí nejzazšího termínu podání do 30.9.2020

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 22.15 h

Zapsal 21. 10. 2020
Bachtík J

Ověřili: Dostálek
Bc. Tomanica

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 06/2020
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
21. 10. 2020 od 19.00 h v Kulturním domě Prosečné.
Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Bc. Kateřina Basařová, Jan Basař,Jan Dostálek, Bc. Aleš Tomanica,
Pavel Zeman
Omluveni:
Andrea Fejfarová, Vladimír Krejčíř, Jiří Novák,

Zastupitelstvo Obce Prosečné
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Basařová, Zeman
a ověřovatelé zápisu Dostálek, Tomanica
Zápisem pověřen Bachtík
pro 6, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body:
- Žádost o obecní dotaci na DČOV – Novotný čp. 134
- Žádost Potraviny Prosečné – zhotovení vchodu z hl. silnice
pro 6, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje Žádost o podporu projektu Šablony III – zvýšení kvality výuky na MŠ
Prosečné z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, č. výzvy 02-20-080
pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje Žádost o vyřazení drobného hmotného majetku MŠ Prosečné
v hodnotě 27 802,40 Kč
pro 6, proti 0, zdržel se 0
5. ZO schvaluje Žádost MŠ Prosečné o ponechání přeplatku za plyn ve výši 10 500,-Kč
pro 6, proti 0, zdržel se 0
6. ZO schvaluje nákup ojetého traktoru se zimním setem (radlice, sypač) za účelem
zajištění zimní a ostatní údržby obce, do pořizovací hodnoty 600 tis. Kč, které
uvolňuje k tomuto účelu z finanční rezervy
pro 4, proti 2 (Basař, Basařová), zdržel se 0
7. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na domovní ČOV Karla Novotného,
Prosečné čp. 134, ve výši 40 000,- Kč z Programu Distribuované čistění odpadních
vod u jednotlivých objektů (viz. usnesení ZO č. 07/2018, čl.1.8. z 4.12.2018)
pro 5, proti 0, zdržel se 1(Basař)

2. Neschvaluje: Žádost p. Trana, provozovatele obchodu Potravin v čp. 24, o zřízení nového vchodu
z hlavní silnice

3. Bere na vědomí:
- Rozpočtové opatření č 8/2020 k 31. 7. 2020
Příjmy: 8 852 445,- Kč, Výdaje: 8 674 700,- Kč, Třída 8 financ. 177 745,- Kč
- Rozpočtové opatření č 9/2020 k 31. 8. 2020
Příjmy: 9 640 395,- Kč, Výdaje: 8 721 700,- Kč, Třída 8 financ. 918 695,- Kč
- Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2020 z 27. 8. 2020

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

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

