OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 07/2021
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
20. 12. 2021 od 18.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.
Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Rozpočtové opatření

Rozpočet obce 2022 a střednědobý výhled rozpočtu obce 2023-2024

Plán inventur majetku k 31. 12. 2021

MAS Krkonoše – Darovací smlouva (příspěvek na činnost MAS), Členství obce v MAS

Žádost Městské knihovny Trutnov o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondu

pro rok 2022 a vyúčtování dotace 2021

Prodloužení smlouvy o pachtu – ČRS z.s., m.org. Vrchlabí (rybník + související pozemky)

Kalkulace ceny vodného pro rok 2022

Žádost Klubu důchodců bývalého St.st. Lánov o poskytnutí daru na činnost v r. 2022

Oblastní charita Červený Kostelec – vyúčtování daru za r. 2021

Různé
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 18.05 h.
Přítomni zast.: Jiří Bachtík, Jan Basař, Jan Dostálek, Bc. Kateřina Basařová, Andrea Fejfarová,
Jiří Novák, Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman,
Omluveni: 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: Fejfarová, Zeman
Jiný návrh nebyl podán
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Zastupitelům byl předložen ke schválení program jednání doplněný o body:
- Návrh na pořízení změny ÚPD obce Prosečné
- MAP-aktualizace investičních priorit 2021-2027 MŠ Prosečné
- Okresní soud Trutnov-prosba o výkon funkce soudního přísedícího
- Dohoda s Obcí Kunčice n/L o úhradě části nákladů na odpadní nádoby
- Ceník služeb-pronájem kontejnerů a doprava traktorem
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 13/2021
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 13/2021 vydaným z pravomoci starosty
k 30. 11. 2021. Příjmy: 9 926 338,- Kč, Výdaje: 8 737 600,- Kč, Třída 8 financ. 1 188 738,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.

5. Rozpočet obce Prosečné na r. 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu obce
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtu obce na r. 2022. Konstatoval, že návrh byl řádně
zveřejněn na úřední desce od 22. 11. 2021 doposud. Rozpočet je sestaven jako přebytkový
s příjmy ve výši 9.345.200,-Kč, výdaji 8.956.200,-Kč a splátkou úvěru 389.000,-Kč. Starosta dále
seznámil ZO s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce do r. 2024. Rozpočtový výhled
počítá s vyrovnanými položkami na straně příjmů i výdajů a se stabilní finanční rezervou obce.
O návrhu Rozpočtu 2022, tak jak byl zveřejněn a o Střednědobém výhledu rozpočtu obce do
r. 2024 nechal po té předsedající hlasovat. Rozpočet obce na r. 2022 i Střednědobý výhled
rozpočtu obce do r. 2024 byly schváleny
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. Plán inventur majetku k 31. 12. 2021
Starosta seznámil ZO s Plánem inventur majetku k 31. 12. 2021, s termínem provedení inventur
a jednotlivými inventarizačními komisemi. O plánu inventur nechal předsedající hlasovat.
Plán inventur majetku k 31. 12. 2021 byl schválen.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. Darovací smlouva o daru pro MAS Krkonoše, z.s.
Zastupitelé projednali uzavření Darovací smlouvy s MAS Krkonoše, z.s., Prostřední Lánov 39,
543 41 Lánov, IČO:270 05 844 – o poskytnutí daru obce ve výši 5850,-Kč na náklady MAS
Krkonoše, z.s., spojené s jejich činností.
Poskytnutí daru bylo schváleno.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Členství obce Prosečné v MAS Krkonoše, z.s.
ZO projednalo oslovovací dopis MAS Krkonoše, z.s. s nabídkou na řádné členství Obce Prosečné
v MAS. Na základě prezentace Mgr. Kateřiny Fejglové - projektová manažerky PRV, na minulém
zasedání zastupitelstva se zastupitelé shodli na přínosu členství obce v MAS Krkonoše, z.s.
a členství obce v MAS Krkonoše, z.s. schválili
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Žádost Městské knihovny s reg. funkcemi v Trutnově
Zastupitelé projednali žádost Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově o dotaci
2500,- Kč na nákup knih do výměnných fondů na rok 2022 a byly seznámeni s návrhem
veřejnoprávní smlouvy. Součástí Žádosti je i vyúčtování dotace za rok 2021, které vzali
zastupitelé na vědomí. Zastupitelé žádost a Smlouvu o poskytnutí dotace 2500,- Kč na nákup
knih do výměnných fondů na rok 2022 v rámci regionál. knihovnických služeb č. 5252 schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. Prodloužení pachtovního vztahu s Českým rybářským svazem, z.s.,
Zastupitelé projednali žádost místní organizace ČRS, z.s. o prodloužení pachtovního vztahu na
rybník a souvisejících pozemků p.p.č. 262/1, vodní plocha, 2470 m2, p.p.č. 262/3, vodní plocha,
242 m2, p.p.č. 2128/1, koryto toku umělé, 1064 m2, p.p.č. 267/2, ostatní plocha, 421m2, na další
5ti leté období dle čl. 5.7. původní Pachtovní smlouvy z 30.12.2016. Starosta přítomné
informoval, že svůj zájem oznámili rybáři v souladu s čl. 5.7. pachtovní smlouvy a záměr
prodloužit pachtovní vztah obec zveřejnila na úřední desce od 21. 6. do 30. 11. 2021. Do
dnešního dne na zveřejnění nikdo nereagoval, konstatoval starosta. Zastupitelé prodloužení
pachtovního vztahu s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Vrchlabí, Krkonošská ul.
155, 543 01Vrchlabí, IČO: 13586211, v souladu s článkem 5.7. Pachtovní smlouvy na pronájem
rybníka s pozemky a uzavření následné Pachtovní smlouvy na dobu 5ti let, tj. do 31. 12. 2026
a za podmínek sjednaných v Pachtovní smlouvě z 30. 12. 2016 – schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

11. Kalkulace ceny vody od 1. 1. 2022
Zastupitelé se seznámili s kalkulací ceny pitné vody od 1. 1. 2022, kterou zastupitelstvu
předložila Vodárenská společnost Lánov, s.r.o.. Dle předložené kalkulace se cena pitné vody
zvyšuje od 1. ledna 2022 z 20,10 Kč vč. DPH na 21,31 Kč vč. DPH za m3 dodané pitné vody.
Cenovou kalkulaci vody zastupitelé schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
12. Žádost Klubu důchodců bývalého Státního statku Lánov
Zastupitelé projednali žádost Klubu důchodců bývalého Státního statku Lánov o finanční dar na
kulturní a vzdělávací činnost klubu v roce 2022. Součástí žádosti je i poděkování za dosavadní
podporu činnosti klubu důchodců. Zastupitelé schválili dar ve výši 30000,-Kč, s kterým je již
počítáno ve schváleném Rozpočtu obce na rok 2022.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
13. Posouzení nových vyhlášek obce OZV 01/2021 a OZV 02/2021
Starosta přítomné seznámil s výsledkem posouzení nových vyhlášek obce, které byly schváleny
na minulém VZZO. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR neshledal, že
by byly vyhlášky v rozporu se zákonem. Tímto jsou vyhlášky platné s účinností od 1.1.2022
Posouzení nových vyhlášek berou zastupitelé na vědomí
14. Návrh na pořízení změny ÚPD obce Prosečné
Zastupitelé projednali Návrh na pořízení změny ÚPD obce Prosečné podaný společností
Transferium s.r.o., Čermná 60, 543 77 Čermná. Starosta přítomné informoval, že Návrh byl
v souladu s právními předpisy 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 8. 11. 2021 prostřednictvím DS. Pořizovatel ve svém
vyjádření obci nedoporučil navrženou změnu schválit - p.p.č.1528/5 k.ú. Prosečné se nachází
mimo územním plánem vymezené zastavěné území a polovina pozemku leží v ochranném
pásmu lesa. ÚPD Prosečné vymezuje dostatek ploch žadatele, určené pro bydlení, které nebyly
doposud využity, konstatuje pořizovatel. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce Prosečné
ztotožňuje se stanoviskem pořizovatele a Návrh neschválilo.
Návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
„Zastupitelstvo obce Prosečné ZAMÍTÁ Návrh na pořízení změny ÚPD podaný společností
Transferium, s.r.o., Čermná 60, 543 77, IČ: 27493750. Návrh spol. Transferium, s.r.o. nebude
zařazen do zadání změny ÚP.“
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2(Basař, Basařová)
15. Aktualizace investičních priorit MŠ Prosečné v rámci MAP
Zastupitelé projednali aktualizaci investičních priorit v rámci MAP, kterou předložila MŠ
Prosečné. Aktualizují se inv. náklady na fasádu a exteriér budovy-2 mil. Kč, modernizace
kuchyně – 1,5 mil. Kč, polytechnické stavebnice – 0,5 mil. Kč, modernizace herních prvků a
povrchů na školní zahradě – 3 mil. Kč, modernizace vnitřního vybavení – 1 mil. Kč, obnova
zahrady a pískoviště – 5 mil. Kč, počítačová gramotnost 0,2 mil. Kč. Zastupitelé aktualizaci
schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

16. Dohodu o úhradě části nákladů na odpadní nádoby
Zastupitelé projednali návrh Dohody s Obcí Kunčice n/L., o úhradě části nákladů na odpadní
nádoby, vyplývající z uzavřené Smlouvy o výpůjčce a darovací schválené usnesením č. 1/2021,
čl. 1.10. z 25.3.2021 (podpora z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020
ve formě dotace ze státního rozpočtu na pořízení odpadních nádob) a finanční spoluúčast
obce Prosečné ve výši 75 660,-Kč (MŽP, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012027 ).
Zastupitelé Dohodu o úhradě části nákladů na odpadní nádoby s Obcí Kunčice n/L. a finanční
spoluúčast obce Prosečné ve výši 75 660,-Kč schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
17. Vyúčtování finančního daru charitě
Zastupitelé se seznámili s vyúčtováním finančního daru ve výši 5000,- Kč, který
obec charitě poskytla v roce 2021 na provoz Oblastní charity Červený Kostelec, středisko Hospic
Anežky České a Mobilní hospic Anežky České.
Vyúčtování vzali zastupitelé na vědomí.
18. Ceník služeb pro občany
Zastupitelé se zabývali stanovením cen služeb – pronájem obecních kontejnerů, doprava
obecním traktorem s obsluhou. Na základě jednání minulého VZZO byly zastupiteli zjištěny ceny
obvyklé za poskytování těchto služeb. Ceník byl schválen v sazbách:
Pronájem kontejneru (přistavení k nemov.) ….…100,-Kč/každý započatý den
Doprava obecním traktorem s obsluhou ………….150,-Kč/každá započatá ¼ hodina
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
19. Žádost Okresního soudu v Trutnově
Starosta seznámil ZO s Žádostí Okresního soudu v Trutnově. Okresní soud v Trutnově se na nás
obrátil s žádostí, zda by obec neoslovila své občany s prosbou o výkon funkce soudního
přísedícího, neboť se Okresnímu soudu v Trutnově dlouhodobě nedaří naplnit nezbytné počty
soudních přísedících. Zastupitelé vzali žádost na vědomí a informaci o hledání kandidátů
na výkon funkce soudního přísedícího obec uveřejní na úřední desce.
Zastupitelé vzali žádost na vědomí
20. Různé
Silnice Slemeno – starosta seznámil přítomné s odpovědí Správy silnic Královéhradeckého kraje
na výzvu obce k zajištění bezpečnosti ve slemenském kopci.
Pozemkové úpravy – informace o svolaném jednání sboru zástupců na 5.1.2022
Dovolená – informace, že Obecní úřad i pošta Partner budou od 23. do 31.12. uzavřeny
21. Diskuse
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 21.45 h

Zapsal 20. 12. 2021
Bachtík J

Ověřili: Fejfarová

Zeman

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 07/2021
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
20. 12. 2021 od 18.00 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 Fejfarová, Zeman
Zápisem pověřen Bachtík
pro 8, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body
- Návrh na pořízení změny ÚPD obce Prosečné
- MAP-aktualizace investičních priorit 2021-2027 MŠ Prosečné
- Okresní soud Trutnov-prosba o výkon funkce soudního přísedícího
- Dohoda s Obcí Kunčice n/L o úhradě části nákladů na odpadní nádoby
- Ceník služeb-pronájem kontejnerů a doprava traktorem
pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje Rozpočet obce na r. 2022 jako přebytkový v navrženém znění
s příjmy ve výši 9.345.200,-Kč, výdaji 8.956.200,-Kč a splátkou úvěru 389.000,-Kč,
a Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023-2024
pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje Plán inventur majetku obce k 31. 12. 2021
pro 8, proti 0, zdržel se 0
5. ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy s MAS Krkonoše, z.s., Prostřední Lánov 39,
543 41 Lánov, IČO:270 05 844 – o poskytnutí daru obce ve výši 5850,-Kč
na náklady MAS Krkonoše, z.s. spojené s jejich činností
pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. ZO schvaluje členství Obce Prosečné v Místní akční skupině Krkonoše, z.s.,
Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov
pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. ZO schvaluje žádost o dotaci Městské knihovny s regionálními funkcemi Trutnov a
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 2500,- Kč na nákup knih do výměnných
fondů pro rok 2022
pro 8, proti 0, zdržel se 0

8. ZO schvaluje prodloužení pachtovního vztahu s Českým rybářským svazem, z.s.,
místní organizací Vrchlabí, Krkonošská ul. 155, 543 01Vrchlabí, IČO: 13586211,
v souladu s článkem 5.7. Pachtovní smlouvy na pronájem rybníka s pozemky
a schvaluje uzavření následné Pachtovní smlouvy na dobu 5 let (do 31.12. 2026)
za podmínek sjednaných v Pachtovní smlouvě z 30.12.2016
pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. ZO schvaluje kalkulaci ceny vodného na rok 2022 předloženou Vodárenskou
společností Lánov, spol. s r.o., a stanovení ceny vodného na 21,31Kč/m3 vč. DPH,
s platností od 1. 1. 2022
pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 30 000,-Kč Klubu důchodců bývalého Státního
statku Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, na činnost klubu v roce 2022
pro 8, proti 0, zdržel se 0
11. ZO schvaluje aktualizaci seznamu investičních priorit MŠ Prosečné (2021-2027)
ve Strategickém rámci MAP
pro 8, proti 0, zdržel se 0
12. ZO schvaluje Dohodu o úhradě části nákladů na odpadní nádoby uzavřenou s Obcí
Kunčice n/L., vyplývající z uzavřené Smlouvy o výpůjčce a darovací schválené
usnesením č. 1/2021, čl. 1.10. z 25.3.2021 (podpora z Operačního programu
životního prostředí 2014 – 2020 ve formě dotace ze státního rozpočtu-rozhodnutí
Ministerstva ŽP, reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012027 na pořízení
odpadních nádob) a finanční spoluúčast obce Prosečné ve výši 75 660,-Kč.
pro 8, proti 0, zdržel se 0
13. ZO schvaluje ceník služeb pro občany obce
- pronájem kontejneru………………………………………100,-Kč/každý započatý den
- doprava obecním traktorem s obsluhou………….150,-Kč/každá započatá ¼ hodina
pro 8, proti 0, zdržel se 0

2. Neschvaluje: Zastupitelstvo obce Prosečné ZAMÍTÁ Návrh na pořízení změny ÚPD podaný
společností Transferium, s.r.o., Čermná 60, 543 77, IČ: 27493750. Návrh spol.
Transferium, s.r.o. nebude zařazen do zadání změny ÚP.
3. Bere na vědomí: - Rozpočtové opatření č 13/2021 k 30. 11. 2021
Příjmy: 9 926 338,- Kč, Výdaje: 8 737 600,- Kč, Třída 8 financ. 1 188 738,- Kč
- Vyúčtování dotace poskytnuté Městské knihovně s regionálními funkcemi
Trutnov na nákup knih do výměnných fondů v roce 2021
- Posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek č. 1/2021 a 2/2021
Ministerstvem vnitra ČR, odb. veřejné správy, dozoru a kontroly, Praha
- Vyúčtování finančního daru na provoz Oblastní charity Červený Kostelec,
středisko Hospic Anežky České a Mobilní hospic A.Č., v roce 2021
- Žádost Okr. soudu Trutnov o návrh kandidáta na soudního přísedícího

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

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

