OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 06/2021
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
10. 11. 2021 od 18.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.
Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Rozpočtové opatření

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti cesty a inž. sítí

Cenová nabídka provedení mostních prohlídek – Mosty Jan Hofman, s.r.o.

Nové „odpadové“ vyhlášky obce dle č. 541/2020 Sb., o odpadech

OZV č. 1/2022 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 2/2022 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Návrh Katastr. úřadu na změnu průběhu hranic katastru: Prosečné - Klášterská Lhota

MAS Krkonoše – představení aktivit a dotačních příležitostí, období r. 2021-2027

Žádost o dotaci z obecního Programu DČOV – čp. 41, čp. 151

Cenová nabídka Galileo Corporation s.r.o. – „Elektronická spisová služba“

Zápis z Dílčího přezkoumání hospodaření obce

Příprava Rozpočtu obce 2022

Různé – pozemkové úpravy, příprava rekonstrukce silnice 32552, Bohemia energy,…
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 18.00 h.
Přítomni zast.: Jiří Bachtík, Jan Basař, Jan Dostálek, Bc. Kateřina Basařová, Andrea Fejfarová,
Jiří Novák, Bc. Aleš Tomanica,
Omluveni: Vladimír Krejčíř, Pavel Zeman,
Hosté: Mgr. Kateřina Fejglová - projektová manažerka PRV, MAS Krkonoše
Zápis z jednání: Zápis provede předsedající.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Basař, Novák,
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Bc. Basařová, Dostálek,
Jiný návrh nebyl podán
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Zastupitelům byl předložen ke schválení program jednání doplněný o body:
- MŠ Prosečné – dopis ředitelky
- Pečovatelská služba Hostinné – návrh financování soc. služeb
- Transport Trutnov s.r.o – Dohoda o poskytnutí slevy, Dodatek č. 13 ke sml.
- Nebezpečný úsek krajské silnice 32553 - Slemeno
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. Prezentace - Mgr. Kateřina Fejglová - projektová manažerka PRV, MAS Krkonoše
Starosta v úvodu zasedání poskytl prostor dnešnímu hostu Mgr. Kateřině Fejglové k představení
aktivit a dotačních příležitostí MAS Krkonoše v programovém období 2021-2027.
Přítomní byli seznámeni s činností MAS Krkonoše v letech 2015-2020 i se současnou situací a
aktivitami MAS ve vztahu k následujícímu programovému období 2021-2027. Byli informováni o
okruhu jednotlivých operačních programů a možných dotačních příležitostí pro obec. V závěru

své prezentace se pí. Mgr. Fejglová obrátila na ZO s dotazem, zda by obec nezvážila možnost stát
se právoplatným členem MAS (doposud jen zájmovým územím MAS - pozn. zapisovatele).
K tomuto návrhu se chtějí zastupitelé vrátit na příštím jednání.
Prezentaci MAS vzali zastupitelé na vědomí.
5. Rozpočtové opatření č. 10/2021
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 10/2021 vydaným z pravomoci starosty
k 30. 9. 2021. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 9 282 893,- Kč, Výdaje: 8 737 600,- Kč, Třída 8
financ. 545 293,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č. 11/2021
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 11/2021 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 10. 2021. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 9 350 633,- Kč, Výdaje: 8 737 600,- Kč, Třída 8
financ. 545 293,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
Zastupitelé projednali návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti (stezky a cesty,
inženýrských sítí) pro manželé Lickovi, zastoupené p. Miroslavem Lickem, Olgy Havlové 2896/1,
Praha 3 Žižkov, za účelem zajištění přístupu a sítí na p.p.č. 539/1 k.ú. Prosečné přes obecní p.p.č.
540/1 k.ú. Prosečné. O návrhu nechal předsedající hlasovat. Návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti stezky a cesty, inženýrských sítí byl schválen a starosta byl pověřen jejím
podpisem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
8. Mostní prohlídky
Zastupitelé projednali cenovou nabídky fy. Mosty Jan Hofman, Batňovice, na provedení
mostních prohlídek obecních mostů. Cenová nabídka ze 7. 10. 2021 je ve výši 29 766,-Kč.
U 8 mostů budou provedeny běžné mostní prohlídky, jednoho mostu se týká hlavní mostní
prohlídka. Zadání mostních prohlídek bylo schváleno.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. Obecně závazná vyhláška obce Prosečné č. 01/2021
ZO projednalo a následně se usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, OZV č.1/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
10. Obecně závazná vyhláška obce Prosečné č. 02/2021
ZO projednalo a následně se usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, OZV č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. ZO zachovalo poplatek na poplatníka ve výši 430,-Kč/rok. Zastupitelé schválili
i zachování úlevy ve výši 50% pro poplatníky do 15 let věku a od dovršení 65 let věku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

11. Návrh Katastrálního úřadu Trutnov – změna hranic k.ú.
Starosta seznámil přítomné s návrhem Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální
pracoviště Trutnov, na změnu společné hranice katastrů obcí Prosečné – p.p.č. 2123/2 a
Klášterská Lhota – p.p.č. 686 (pozn. hranice prochází v půli toku Labe). KÚ navrhl zrušení p.p.č.
686 v k.ú. Klášterská Lhota a sloučení této s p.p.č. 2123/2, k.ú. Prosečné. Starosta seznámil ZO
s nesouhlasným stanoviskem ZO Klášterská Lhota a vyjádřil i svůj nesouhlasný postoj k této
záležitosti – Klášterská Lhota si vybudovala přes Labe lávky a mosty, o které by navrhovanou
změnou přišla a změnila by se výměra obou obcí, což by mělo vliv na přerozdělování sdílených
daní (pozn. ovlivněny počtem obyvatel a rozlohou katastru obce). Ke schválení navrhl usnesení
ve znění: Zastupitelstvo obce Prosečné nesouhlasí s návrhem Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, katastr. pracoviště Trutnov, na změnu průběhu hranic katastrálních území
Prosečné(p.p.č. 2123/2) a Klášterská Lhota (p.p.č. 686). Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
12. Smlouva o poskytnutí dotace na domovní ČOV- čp. 41
Zastupitelé projednali Smlouvu o poskytnutí dotace na domovní ČOV, objekt Prosečné 41,
žadatel: Pavel Kohout, Skovice 66, Čáslav 286 01, 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).
Žadatel předložil požadované přílohy, účetní doklady na částku 95 652,-Kč. Kolaudační
rozhodnutí (příp. Protokol z kontrolní prohlídky dokončené stavby dle § 133 odst. 2 stavebního
zákona v případě ohlášené stavby DČOV) doloží stavebník v souladu se Smlouvou. Smlouva o
poskytnutí dotace na domovní ČOV pro objekt Prosečné 41 vlastníka Pavla Kohouta byla
schválena.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1(Basař)
13. Smlouva o poskytnutí dotace na domovní ČOV- čp. 151
Zastupitelé projednali Smlouvu o poskytnutí dotace na domovní ČOV, objekt Prosečné 151,
žadatel: Mgr. Veronika Popelková, Prosečné 151, ve výši 32 799,- Kč z Programu Distribuované
čistění odpadních vod u jednotlivých objektů (viz. usnesení ZO č. 07/2018, čl.1.8. z 4.12.2018).
Žadatel předložil požadované přílohy, účetní doklady na částku 65 598,-Kč i Protokol z kontrolní
prohlídky dokončené stavby dle § 133 odst. 2 stavebního zákona. Smlouva o poskytnutí dotace
na domovní ČOV pro objekt Prosečné 151 vlastníka Mgr. Veroniky Popelkové byla schválena.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1(Basař)
14. Program Distribuované čistění odpadních vod u jednotlivých objektů
Zastupitelé projednali návrh starosty na prodloužení Programu Distribuované čistění odpadních
vod u jednotlivých objektů , který byl schválen usnesení ZO č. 07/2018, čl. 1.8. z 4. 12. 2018.
Starosta navrhuje, z důvodu časové náročnosti realizace ČOV zejména projektových prací,
prodloužení Programu pomoci občanům s financováním čištění odpadních vod do 31. 12. 2022.
ZO schválilo prodloužení Programu Distribuované čistění odpadních vod u jednotlivých objektů
- finanční podpora vybudování jednotlivých zařízení DČOV do 31. 12. 2022
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2(Basař, Basařová)
15. Cenová nabídka Galileo Corporation s.r.o. – zavedení elektronické spisové služby
Zastupitelé projednali cenovou nabídku společnosti Galileo na zřízení a provoz elektronické
spisové služby pro OÚ. Obecní úřady mají povinnost vést spisovou službu a od 1. ledna
2022 ji dle zákona mají povinnost provozovat v eSSL, elektronickém systému spisové
Služby, informoval přítomné starosta. Cenovou nabídku ve výši 35 695,- Kč na zavedení a
7 139,-Kč na roční provoz od 2. roku zastupitelé schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

16. Dohoda o poskytnutí slevy
Starosta seznámil přítomné s návrhem společnosti Transport Trutnov s.r.o. - Dohody o
poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby za období leden až prosinec 2021 ve výši 950,-Kč
(bez DPH) za každou převzatou tunu v obci separovaného a odevzdaného papíru. ZO Dohodu s
Transport Trutnov, s.r.o., o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby schválili
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
17. Dodatek č. 13 ke smlouvě o svozu komunálních odpadů
Starosta seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 13 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu,
uzavřené 30.6.2005 se společností Transport Trutnov, s.r.o. Dodatkem se navyšuje cena plnění
smlouvy o 4% z 275 352,-Kč na 286 366,-Kč (ceny bez DPH). Důvodem navýšení je zejména výše
inflace a navýšení cen pohonných hmot a energií. Dodatek č. 13 ke smlouvě o svozu
komunálního odpadu byl schválen.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
18. Návrh smlouvy Oblastní charity Červený Kostelec
Zastupitelé projednali Návrh smlouvy Oblastní charity Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41
Červený Kostelec, o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Prosečné
prostřednictvím odloučeného pracoviště CHPS Hostinné. Návrh specifikuje rozsah
poskytovaných služeb a výše náhrad nákladů na jednotlivé úkony dle prováděcí vyhlášky
č. 505/2006 k zákonu č. 108/2006 o sociálních službách. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy
o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Prosečné a to na dobu určitou
do 31.12.2022
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
19. Nebezpečný úsek silnice č. 32553 - Slemeno
Na upozornění občanů zastupitelé projednali a schválili zaslání výzvy odboru dopravy krajského
úřadu Královéhradeckého kraje s upozorněním na vzniklé nebezpečné místo na komunikaci
č. 32553 v lesním úseku Slemenského kopce a vyzvat vlastníka k zabezpečení místa alespoň
provizorní instalací zádržného zařízení v levotočivé zatáčce (ve směru Slemeno – Dobrá Mysl),
které by zabránilo sjetí vozidla mimo komunikaci do těžbou otevřené rokle
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
20. Rozpočtové opatření č. 6/2021
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 12/2021. Výše rozpočtu po změnách:
Příjmy: 9 920 633,- Kč, Výdaje: 8 737 600,- Kč, Třída 8 financ. 1 183 033,- Kč
O návrhu nechal po té předsedající hlasovat. Rozpočtové opatření č. 12/2021 bylo schváleno.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
21. Příprava rozpočtu obce na rok 2022
Zastupitelé se dále zabývali přípravou rozpočtu obce na rok 2022. V návrhu rozpočtu již
zohlednili růst cen energií, které se dotkne i obecního rozpočtu a výdaje tak plánují o 20% vyšší,
než tomu bylo doposud. Návrh rozpočtu počítá s příjmy ve výši 9 345 200,-Kč, s výdaji
8 956 200,-Kč a splátkou úvěru ve výši 389 000,-Kč. Schvalováním rozpočtu se budou
zastupitelé zabývat na prosincovém zasedání.

Ve 21:00h opouští jednání zastupitel J. Dostálek (noční směna)

22. Různé
Dopis ředitelky MŠ – starosta seznámil přítomné s dopisem ředitelky MŠ. Mimo jiné žádá o
zařazení potřeby výměny podlahové krytiny v šatně a vymalování MŠ do rozpočtu zřizovatele.
Zpráva o výsledku dílčí kontroly hosp. obce v roce 2021 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Oprava silnice 32552 – starosta informoval o přípravě generální opravy silnice (r.2023) v obci i o
podílu obce na realizaci nových nástupních terminálů autobusových zastávek.
Pozemkové úpravy – informace o ukončeném zjišťování hranic pozemkových úprav.
Bohemia Energy – krach společnosti se dotkl obecních odběrných míst čp. 35, čp. 24 a MŠ.
Vítání občánků – tradiční vítání opět nelze uskutečnit. Po dohodě s místostarostou budou rodiče
pozváni jednotlivě na OÚ – konstatoval starosta.
23. Diskuse
- p. Erben – pokácení smrku u rybníka, který brání výhledu na hl. silnici, podnět k omezení
rychlosti na 30 km/h u MŠ
-Mgr. Popelková – poděkování za dotaci na DČOV
-p. Bajer – stanovit ceník poskytování služeb občanům obecním traktorem

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 21.45 h

Zapsal 10. 11. 2021
Bachtík J

Ověřili: Bc. Basařová

Dostálek

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 06/2021
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
10. 11. 2021 od 18.00 h v Kulturním domě Prosečné.
Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Jan Basař, Bc. Kateřina Basařová, Jan Dostálek, Andrea Fejfarová,
Jiří Novák, Bc. Aleš Tomanica,
Omluveni:

Vladimír Krejčíř, Pavel Zeman

Zastupitelstvo Obce Prosečné
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Basař, Novák
a ověřovatelé zápisu Bc. Basařová, Dostálek
Zápisem pověřen Bachtík
pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body
- MŠ Prosečné – dopis ředitelky
- Pečovatelská služba Hostinné – návrh financování soc. služeb
- Transport Trutnov s.r.o – Dohoda o poskytnutí slevy, Dodatek č. 13 ke sml.
- Nebezpečný úsek krajské silnice 32553 - Slemeno
pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti (stezky a
cesty, inženýrských sítí) pro manželé Lickovi, zastoupené p. Miroslavem Lickem,
Olgy Havlové 2896/1, Praha 3 Žižkov,
za účelem zajištění přístupu na p.p.č. 539/1 k.ú. Prosečné
pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje provedení periodických mostních prohlídek f. Mosty Jan Hofman s.r.o.,
dle cenové nabídky ze 7.10.2021 v ceně 29.766,-Kč vč. DPH
pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Prosečné
OZV č. 1/2021 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Prosečné
OZV č. 2/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Zastupitelstvo obce Prosečné nesouhlasí s návrhem Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, prac. Trutnov, na změnu průběhu hranic katastrálních území
Prosečné (p.p.č. 2123/2) a Klášterská Lhota (p.p.č. 686)
pro 7, proti 0, zdržel se 0

8. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na domovní ČOV, objekt Prosečné 41,
žadatel: Pavel Kohout, Skovice 66, Čáslav 286 01, 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 6, proti 0, zdržel se 1 (Basař)
9. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na domovní ČOV, objekt Prosečné 151,
žadatel: Mgr. Veronika Popelková, Prosečné 151, 543 73, 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 6, proti 0, zdržel se 1 (Basař)
10. ZO schvaluje Cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o. –
„Elektronická spisová služba“ - pořízení ESS 35 695,-Kč, provoz 7 139,-Kč vč. DPH
pro 7, proti 0, zdržel se 0
11. ZO schvaluje Dohodu s Transport Trutnov, s.r.o., o poskytnutí jednorázové slevy
z ceny služby, ve výši 950,-Kč/t (bez DPH) obcí odevzdaného separovaného
papíru v roce 2021
pro 7, proti 0, zdržel se 0
12. ZO schvaluje Dodatek č. 13 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu uzavřené se
společností TRANSPORT Trutnov, s.r.o.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
13. ZO schvaluje Návrh smlouvy Oblastní charity Červený Kostelec – pečovatelská
služba Hostinné k financování soc. služeb – na dobu určitou do 31.12.2022
pro 7, proti 0, zdržel se 0
14. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2021
Příjmy: 9 920 633,- Kč, Výdaje: 8 737 600,- Kč, Třída 8 financ. 1 183 033,-Kč
pro 7, proti 0, zdržel se 0
15. ZO schvaluje zaslání výzvy Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
k zabezpečení nebezpečného lesního úseku komunikace č. 32553 – Slemeno
pro 7, proti 0, zdržel se 0
16. ZO schvaluje prodloužení Programu Distribuované čistění odpadních vod u
jednotlivých objektů - finanční podpora vybudování jednotlivých zařízení DČOV,
do 31. 12. 2022
pro 5, proti 0, zdržel se 2 (Basař, Basařová)
2. Bere na vědomí: - Rozpočtové opatření č 10/2021 k 30. 9. 2021
Příjmy: 9 282 893,- Kč, Výdaje: 8 737 600,- Kč, Třída 8 financ. 545 293,- Kč
- Rozpočtové opatření č 11/2021 k 31. 10. 2021
Příjmy: 9 350 633,- Kč, Výdaje: 8 737 600,- Kč, Třída 8 financ. 545 293,- Kč
- Prezentaci aktivit a dotačních příležitostí MAS Krkonoše, období r. 2021-2027
- Dopis ředitelky MŠ Prosečné

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

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

