OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 01/2021
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
25. 03. 2021 od 17.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.

Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Rozpočtové opatření

Zpráva o výsledku inventur majetku k 31. 12. 2020

Výběr poplatků a předávání dokladů souvisejících s ukládáním odpadu na skládku, povinnost
vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – Dohoda s TRANSPORT Trutnov s.r.o.,
Dohoda s Marius Pedersen a.s., provoz Vrchlabí

Dohoda o samostatném navýšení poplatku (+45,-Kč/t) na rekultivace skládek (541/2020 Sb)

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku MŠ Prosečné (+6361,72 Kč)

Žádost MŠ Prosečné o souhlas k přijetí daru ve výši 20.000,- Kč

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti (návrh)

Smlouva o výpůjčce a darovací – s obcí Kunčice n/L, k administraci dotace na pořízení nádob
na separovaný odpad

Návrh společnosti ZENERGO Morávia, s.r.o., Šardice, na pořízení změny ÚPD obce Prosečné
ve zkráceném řízení

Žádost nakladatelství Green Mango, Vrchlabí o příspěvek na vydání knihy „Toulky
podkrkonošskou minulostí“ autora Františka Jiráska

Žádosti o pronájem KD, 2x svatba - 12. 6. 2021 a 24. 7. 2021

Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické o příspěvek na provoz sociální služby

Žádost o příspěvek - Hospic Anežky České, Červený Kostelec

Různé – poděkování Farní charity D.K., vyúčtování daru poskytnutého Domácímu hospici
Duha- pobočka Vrchlabí, Tříkrálová sbírka 2021 (3058,-Kč), převzetí požárního auta
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 17.05 h.
Přítomní zast.: Jiří Bachtík, Bc. Kateřina Basařová, Jan Basař, Jan Dostálek, Andrea Fejfarová, Jiří
Novák, Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman,
Omluvení zast.: Vladimír Krejčíř,
Zápis z jednání: Zápis provede předsedající.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Bc. Basařová, Novák,
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Dostálek, Fejfarová
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh na doplnění programu jednání o body:
- Žádost TJ Sokol Prosečné o zvýšení příspěvku
- Žádost spol. Zdravotní klaun o.p.s. o finanční podporu
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

4. Rozpočtové opatření č. 14/2020
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 14/2020 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 12. 2020. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 11 111 488,- Kč, Výdaje: 7 507 893,- Kč,
Třída 8 financ. 3 603 595,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 1/2021 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 1. 2021. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 8 107 685,- Kč, Výdaje: 7 717 100,- Kč,
Třída 8 financ. 390 585,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2021
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 2/2021 vydaným z pravomoci starosty
k 28. 2. 2021. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 8 113 845,- Kč, Výdaje: 7 717 100,- Kč,
Třída 8 financ. 396 745,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
7. Zpráva o výsledku inventur majetku k 31.12.2020
Starosta seznámil ZO s Inventarizační zprávou o provedení inventur majetku k 31. 12. 2020 a
přítomné seznámil s výsledky inventarizací. Ústřední IK doporučila ZO zprávu o provedení a
výsledky inventarizace schválit.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Nové povinnost vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
Starosta seznámil ZO s novými povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
Seznámil přítomné s návrhem Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů vč. příloh 1, 2 a 3
se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. k plnění povinností plynoucích ze zák. č. 541/2020 Sb.
o odpadech. O Návrhu nechal předsedající hlasovat. Dohoda o výběru poplatků a předávání
dokladů vč. příloh se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. k plnění povinností plynoucích
ze zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech byla schválena
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Starosta dále v této souvislosti seznámil přítomné s návrhem Dohody o výběru poplatků a
předávání dokladů vč. příloh 1, 2 a 3 se společností Marius Pedersen a.s. k plnění povinností
plynoucích ze zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. O Návrhu nechal předsedající hlasovat.
Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů vč. příloh se společností Marius Pedersen a.s.
k plnění povinností plynoucích ze zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech byla schválena
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Dohodu o samostatném poplatku na rekultivaci skládky
Starosta dále seznámil ZO s Dohodu o samostatném poplatku na rekultivaci skládky se
společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. k plnění povinností plynoucích ze zák. č. 541/2020 Sb.
o odpadech. Nový zákon o odpadech zvyšuje rekultivační poplatek o 45,- Kč/t. Tento poplatek
bude nadále účtován svozovou firmou samostatně. O dohodě bylo hlasováno.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku MŠ Prosečné
Zastupitelé projednali návrh na vypořádání výsledku hospodaření MŠ Prosečné v částce
+ 6 361,72 Kč. ZO schvaluje návrh MŠ Prosečné na vypořádání hospodářského výsledku a to
převodem částky 6 361,72 Kč do rezervního fondu
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

11. Žádost MŠ Prosečné o souhlas k přijetí daru
Starosta seznámil přítomné s žádostí MŠ Prosečné o vyslovení souhlasu zřizovatele k přijetí
daru ve výši 20 000,- Kč od fyzické osoby. ZO dalo mateřské škole k přijetí daru souhlas.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
12. Smlouva o budoucí smlouvě
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti (stezky a cesty, inženýrských sítí) s p. Alexandrem Matou, Nerudova 1189,
Vrchlabí, za účelem zajištění přístupu na p.p.č. 539/1 k.ú. Prosečné. O návrhu nechal
předsedající hlasovat. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti byl schválen a starosta byl pověřen jejím podpisem.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
13. Smlouva o výpůjčce a darovací
Starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o výpůjčce a darovací s Obcí Kunčice nad
Labem, na nádoby na separovaný odpad, pořízené z Operačního programu život. prostředí
2014-2020, projekt „Pořízení nádob na separovaný odpad v obci Kunčice n/L“, kde se obec
Prosečné podílí spoluúčastí (200ks modrých nádob, 200 ks žlutých a 3 kontejnery hnědé) a
s tím spojeným podílem na 15% vlastních zdrojů žadatele (Kunčice n/L) k poskytnuté dotaci.
Smlouva o výpůjčce a darovací na nádoby na separovaný odpad s Obcí Kunčice nad Labem
byla schválena.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
14. Návrh na pořízení změny ÚPD obce Prosečné
Zastupitelé projednali Návrh na pořízení změny ÚPD obce Prosečné ve zkráceném režimu
podaný společností ZENERGO Moravia, s.r.o., Šardice 788. Starosta přítomné informoval, že
Návrh byl obci doručen v prosinci 2020. V souladu s právními předpisy byl zaslán k ověření
pořizovateli ÚPD Městskému úřadu Vrchlabí, Odboru rozvoje města a územního plánování,
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí k posouzení úplnosti návrhu a jeho souladu s platnými právními
předpisy, informoval ZO starosta. Vyjádření pořizovatele jsme obdrželi 24. 2. 2021. Pořizovatel
ve svém vyjádření obci nedoporučil navrženou změnu schválit, jednak na základě § 4 odst. 3
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
(„odejmout je možné zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany pouze v případech, kdy jiný veřejný
zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF“) a jednak pro neúplnost vaší
žádosti, kde schází konkrétní údaj týkající se návrhu úhrady nákladů spojených s případným
pořízením změny ÚP, dle §55a odst. 2 písm. f, zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon.
Navržená změna (obdélník cca 6300 m2 při hranici se zastavěným územím), část oddělená z
pozemků parc. č. 417/1, 1929/3, 413/2, vše k. ú. Prosečné, které se všechny nacházejí v
nezastavěném území obce, je zařazena do II. třídy ochrany ZPF. Z tohoto důvodu se
zastupitelstvo obce Prosečné plně ztotožňuje se stanoviskem pořizovatele a Návrh neschválilo.
Návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
„Zastupitelstvo obce Prosečné ZAMÍTÁ Návrh na pořízení změny ÚPD ve zkráceném režimu
podaný společností ZENERGO Moravia, s.r.o., Šardice 788. Návrh společnosti ZENERGO
Moravia, s.r.o. nebude zařazen do zadání změny ÚP.“
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
15. Žádost o finanční podporu na vydání knihy
ZO projednalo žádost nakladatelství Green Mango z Vrchlabí o finanční podporu na vydání
knihy „Toulky podkrkonošskou minulostí“ autora Františka Jiráska, dlouholetého učitele a
občana naší obce. Zastupitelé žádosti vyhověli a nakladatelství Green Mango Vrchlabí
schválilo dar ve výši 20.000,-Kč. Protiplněním poskytne obdarovaný dvacet výtisků knihy
„Toulky podkrkonošskou historií“ dárci ZDARMA a uvede dárce v tiráži knihy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

16. Žádost TJ Sokol Prosečné o navýšení podpory
ZO projednali žádost TJ Sokol Prosečné o navýšení podpory na její činnost. Součástí žádosti je i
výčet nákladů na údržbu a provoz fotbalového hřiště za minulá léta. Z přehledu nákladů je
patrné, že dosavadní příspěvek ve výši 20 000,-Kč již nedostačuje. Zastupitel Novák navrhuje
částku navýšit na 25 tis. Kč, starosta navrhl částku 30 tis.Kč. Nakonec se zastupitelé shodli
na navýšení příspěvku na činnost TJ Prosečné formou daru na 30 000,- Kč. Se stejnou částkou
bude počítáno i pro další období při sestavování rozpočtu obce.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
17. Žádosti o pronájem KD Prosečné
ZO projednalo dvě žádosti soukromých osob o pronájem prostor KD Prosečné za účelem konání
svatební hostiny. V prvním případě se jedná o termín sobota 12. 6. 2021, žadatelé nerezidenti.
Zastupitelé souhlasí s pronájmem dle „Pravidel pronájmu sálu KD Prosečné“ schválených
11. 4. 20218
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Druhá žádost se týká termínu sobota 24. 7. 2021 a žadatelé jsou místní (rezidenti). Zastupitelé
souhlasí s pronájmem dle „Pravidel pronájmu sálu KD Prosečné“ schválených 11. 4. 20218
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
18. Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické
Starosta přítomné seznámil s žádostí Diakonie ČCE, střediska Světlo ve Vrchlabí, o příspěvek ve
výši 15 000,-Kč na dofinancování sociálních služeb poskytnutých žadatelem v obci. Součástí
žádosti je informace o poskytnutých službách v obci včetně jejich finančních nákladech.
Starosta přítomné seznámil se skutečností, že ze zaslaného přehledu financování služeb
v Prosečném vyplývá, např. u služby Raná péče, hodinová sazba ve výši 5286,-Kč! Zastupitelé
se shodli, že tato služba je neúměrně drahá a jako takovou ji nebudou podporovat, občané si
mohou sjednat stejné služby u jiných poskytovatelů, kteří v regionu působí.
Žádost Diakonie ČCE o příspěvek na dofinancování služeb nebyla schválena
Hlasování: pro 0, proti 8, zdržel se 0
19. Žádost Oblastní charity Červený Kostelec
Starosta přítomné seznámil s žádostí Oblastní charity Červený Kostelec o finanční přispění na
náklady Hospice a Mobilního hospice Anežky České. Hospic poskytuje paliativní péči těžce
nemocným pacientům, mezi něž, bohužel, v loňském roce patřil i občan z Prosečného, uvádí se
v žádosti. Starosta přítomným připomněl, že v minulých letech obec poskytovala hospici dar
ve výši 2000,-Kč. Místostarosta J. Novák navrhl navýšení daru na částku 5000,-Kč a o tomto
návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
20. Žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s.
Starosta přítomné seznámil s žádostí společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., jejíž klauni navštěvují
těžce nemocno děti i v našem regionu. Zastupitelé se usnesli podpořit jejich činnost darem ve
výši 2000,- Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
21. Různé
Domácí hospic DUHA o.p.s., Hořice v/P, středisko Vrchlabí – starosta seznámil přítomné se
zaslaným poděkováním a vyúčtováním daru poskytnutého hospici v loňském roce.
ZO bere na vědomí.
Farní charita Dvůr Králové – starosta informoval o poděkování za poskytnutý dar na provoz
občanské poradny charity v Hostinném a Vrchlabí. ZO bere na vědomí

Vlajka pro Tibet – starosta informoval přítomné Informaci starosty o připojení se k celosvětové
kampani Vlajka pro Tibet, vyvěšením tibetské vlajky na OÚ dne 10.3.2021. ZO bere na vědomí
Sčítání lidu 2021 – ZO bere na vědomí informace starosty o sčítání lidu, které započne koncem
března 2021
Tříkrálová sbírka – starosta seznámil přítomné o výsledku letošní Tříkrálové sbírky, kde se i přes
nepříznivou situaci (covid) podařilo na OÚ vybrat 3058,- Kč, zároveň poděkoval všem dárcům.
ZO bere informaci na vědomí.
Požární vozidlo – starosta přítomné informoval o převzetí požárního auta. Auto bylo dodáno
s měsíčním zpožděním a v souladu se smlouvou o dodávce byla dodavateli vyúčtována smluvní
pokuta. ZO vzalo na vědomí.
Kontrola hospodaření obce v r. 2020 – dnes proběhl audit hospodaření obce v roce 2020.
Audit měl elektronickou formu (covid) a proběhl s výsledkem bez závad, informoval přítomné
starosta. ZO berou na vědomí
22. Diskuse
V následné diskusi vystoupili
- p. Bajer – suché stromy na rybníkem, stav cesty za Przybylovými
- p. Tran – požadavek vchodu do prodejny potravin čp. 24 z hlavní silnice, od čehož si slibuje více
zákazníků. Zapojují se postupně zz. Bachtík, Tomanica, Zeman, Novák, s názorem, že podpora
obchodu ze strany obce je značná (obchod i byt bez nájmu, hrazené energie) a nezastávají
názor markantního zvýšení počtu zákazníků.
- z. Basař – nerozhodli jsme co s cestou, o které mluvil p. Bajer.
- z. Bachtík – s informacemi p. Bajera oslovím majitele pozemků

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 19.45 h

Zapsal 25. 3. 2021
Bachtík J

Ověřili:

Dostálek

Fejfarová

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 01/2021
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
25. 3. 2021 od 17.00 h v Kulturním domě Prosečné.
Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Bc. Kateřina Basařová, Jan Basař, Jan Dostálek, Andrea Fejfarová,
Jiří Novák, Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman
Omluveni:
Vladimír Krejčíř,
Zastupitelstvo Obce Prosečné
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Bc. Basařová, Novák
a ověřovatelé zápisu Dostálek, Fejfarová
Zápisem pověřen Bachtík
pro 8, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body:
- Žádost TJ Sokol Prosečné o navýšení příspěvku
- Žádost společnosti Zdravotní klaun o.p.s. o dar
pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje Inventarizační zprávu z inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020
pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů vč. příloh se
společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. k plnění povinností plynoucích ze zák.
č. 541/2020 Sb. o odpadech
pro 8, proti 0, zdržel se 0
5. ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů vč. příloh se
společností Marius Pedersen a.s. k plnění povinností plynoucích ze zák.
č. 541/2020 Sb. o odpadech
pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. ZO schvaluje Dohodu o samostatném poplatku na rekultivaci skládky se
společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. k plnění povinností plynoucích ze zák.
č. 541/2020 Sb. o odpadech
pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. ZO schvaluje Návrh MŠ Prosečné na vypořádání hospodářského výsledku ve výši
+ 6361,72 Kč převodem do rezervního fondu MŠ Prosečné
pro 8, proti 0, zdržel se 0

8. ZO schvaluje žádost a uděluje souhlas MŠ Prosečné k přijetí daru ve výši 20 000,- Kč
pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti (stezky a cesty, inženýrských sítí) s p. Alexandrem Matou, Nerudova
1189, Vrchlabí, za účelem zajištění přístupu na p.p.č. 539/1 k.ú. Prosečné
pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darovací na nádoby na separovaný odpad,
pořízené z Operačního programu život. prostředí 2014-2020, projekt „Pořízení
nádob na separovaný odpad v obci Kunčice n/L“, na kterém Obec Prosečné
finančně participuje.
pro 8, proti 0, zdržel se 0
11. ZO schvaluje finanční podporu na vydání knihy „Toulky podkrkonošskou minulostí“
autora Františka Jiráska, dlouholetého učitele a občana naší obce. Nakladatelství
Green Mango Vrchlabí zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 20.000,-Kč. Protiplněním
poskytne obdarovaný dvaceti výtisků knihy „Toulky podkrkonošskou historií“ dárci
ZDARMA a uvede dárce v tiráži knihy.
pro 8, proti 0, zdržel se 0
12. ZO schvaluje žádost TJ Sokol Prosečné o navýšení příspěvku na činnost.
Zastupitelstvo schvaluje navýšení daru TJ Sokol na částku 30.000,-Kč. Se stejnou
částkou bude počítáno i pro další období při sestavování rozpočtu obce.
pro 8, proti 0, zdržel se 0
13. ZO souhlasí s pronájmem prostor KD Prosečné pro konání neveřejných soukromých
akcí – dvou svatebních hostin v sobotu 12. 6. 2021 a 24. 7. 2021
pro 8, proti 0, zdržel se 0
14. ZO schvaluje žádost Oblastní charity Červený Kostelec o příspěvek na paliativní
hospicovou péči v Hospici Anežky České, Č. Kostelec.
Zastupitelstvo schvaluje Obl. charitě ČK poskytnutí daru ve výši 5.000,-Kč.
pro 8, proti 0, zdržel se 0
15. ZO schvaluje žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., Praha, o fin. podporu
činnosti obecně prospěšné společnosti
ZO schvaluje poskytnutí daru společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. ve výši 2.000,-Kč.
pro 8, proti 0, zdržel se 0
2. Neschvaluje:
1. Zastupitelstvo obce Prosečné ZAMÍTÁ Návrh na pořízení změny ÚPD ve zkráceném
režimu podaný společností ZENERGO Moravia, s.r.o., Šardice 788. Návrh spol.
ZENERGO Moravia, s.r.o. nebude zařazen do zadání změny ÚP.“
pro 8, proti 0, zdržel se 0
2. ZO neschvaluje žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické, střediska Světlo,
Vrchlabí, o příspěvek na realizaci sociálních služeb v obci
pro 0, proti 8, zdržel se 0

3. Bere na vědomí:
- Rozpočtové opatření č 14/2020 k 31. 12. 2020
Příjmy: 11 111 488,- Kč, Výdaje: 7 507 893,- Kč, Třída 8 financ. 3 603 595,- Kč
- Rozpočtové opatření č 1/2021 k 31. 1. 2021
Příjmy: 8 107 685,- Kč, Výdaje: 7 717 100,- Kč, Třída 8 financ. 390 585,- Kč
- Rozpočtové opatření č 2/2021 k 28. 2. 2021
Příjmy: 8 113 845,- Kč, Výdaje: 7 717 100,- Kč, Třída 8 financ. 396 745,- Kč
- Stanovisko Odboru rozvoje města a územního plánování MěÚ ve Vrchlabí, k Návrhu
společnosti ZENERGO Morávia, s.r.o., na pořízení změny ÚPD obce Prosečné
- Vyúčtování daru poskytnutého v roce 2020 Domácímu hospici Duha, o.p.s.,
Hořice v/P, středisko Vrchlabí
- Poděkování Farní charity Dvůr Králové za dar poskytnutý v roce 2020
- Informaci starosty o připojení se k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet
- Informaci starosty o Sčítání lidu 2021
- Informaci starosty o výsledku Tříkrálové sbírky 2021
- Informaci starosty o převzetí požárního vozidla a uplatnění smluvní pokuty za pozdní
dodání
- Informaci starosty o uskutečněné Kontrole hospodaření obce v r. 2020

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

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

