OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 03/2021
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
30. 6. 2021 od 20.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.
Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zájem investora o nemovitost obce, Prosečné čp. 117 – nové byty v budově bývalé školy

Poskytnutí bezplatného užívání 2,1 m2 obecního pozemku pro umístění Z-Boxu

Různé, diskuse,
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 20.05 h.
Přítomni zast.: Jiří Bachtík, Jan Basař, Bc. Kateřina Basařová, Jan Dostálek, 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: Basař, Bc.Tomanica
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:
- Požární AVIA – záměr darovat vozidlo obci Čermná
- Spolufinancování Mas Krkonoše
- Internetové stránky MŠ Prosečné dle zák. 99/2019 Sb.- cen. nabídka Galileo
- Finanční pomoc jižní Moravě po přírodní katastrofě
- Nabídka prezentace v publikaci „Řekni šikaně ne2“
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Investiční zájem o budovu bývalé školy
ZO projednali nabídku investora, který projevil zájem o koupi bývalé školy s přilehlými pozemky,
se záměrem přestavby školy na byty s využitím současného stavebního povolení. Za nemovitosti
(budovu a pozemky) nabídl investor obci, s ohledem na velké budoucí investice do nemovitosti,
1,5 mil Kč. K uvedenému starosta uvedl, že v současné době není ekonomicky reálné, aby obec
sama zrealizovala svůj záměr, rekonstrukce na byty pro seniory. K záměru se postupně vyjádřili
zz. Zeman, Basařová, Novák, Basař, Tomanica, Fejfarová. Vyjádřili názor, že v současné době
není nezbytné se školy zbavovat za cenu de-facto stavební parcely a navrhují ponechat si budovu
v majetku k možné budoucí realizaci původního záměru obce. Na tomto názoru se v závěru
projednávání bodu ZO sjednotilo. Předsedající navrhl usnesení ve znění: ZO neschvaluje ZÁMĚR
prodeje nemovitostí, budovy čp. 117, st.p.č. -121 a –122, p.p.č. 254/2, 254/3 a 254/5, vše
v k.ú. Prosečné, na základě zájmu investora o budovu bývalé školy a záměru přestavby na byty
s využitím stávajícího stavebního povolení. O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

5. Žádost společnosti Zásilkovna, s.r.o – umístění Z-Boxu
ZO projednali žádost společnosti Zásilkovna s.r.o.,Lihovarská 1060/12,190 00 Praha 9,
o poskytnutí 2,1 m2 plochy obecního pozemku k bezplatnému užívání (nájmu) za účelem
instalace a provozování výdejního automatu zásilek Z-Boxu. Starosta informoval přítomné,
že se zástupcem Zásilkovny společně vytipovaly pozemek u jižního průčelí KD Prosečné
(přístupný autem, jižní orientace – Zbox napájen solár. panelem). Zastupitelé posoudili záměr,
jako pro občany přínosnou službu a schválili zveřejnění záměru bezplatného pronájmu části
pozemku st.p.č. -27, Prosečné.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. Darování požárního vozidla obci Čermná
Starosta informoval přítomné o zájmu obce Čermná, přijmout darem od obce Prosečné požární
vozidlo AVIA, které jim bylo obcí nabídnuto po zakoupení nové požární techniky automobilu Gaz
Vydra. Záměr darovat vozidlo bude před samotným přepisem vozidla zveřejněn min. 15 dní na
úřed. desce pro podání případné pro obec výhodnější nabídky. Zveřejnění bylo schváleno
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
7. Spolufinancování MAS Krkonoše
Starosta seznámil ZO s žádostí MAS Krkonoše o příspěvek ve výši 5 870,-Kč (10,-Kč/obyv.)
formou daru, jako spolufinancování projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností
Místní akční skupiny Krkonoše, z. s., Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov. Zastupitelé finanční
podporu aktivit MAS Krkonoše v našem regionu podpořili a dar schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Webové stránky MŠ Prosečné
Zastupitelé projednali žádost MŠ Prosečné o zadání tvorby nových webových stránek naší MŠ,
dle zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, na základě cenové nabídky
společnosti Galileo Corporation, s.r.o., která již pracuje na stránkách obecních. ZO cenovou
nabídku na tvorbu stránek (17 900,-Kč + DPH) s ročním poplatkem za provoz (5 400,-Kč + DPH)
schválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
9. Finanční pomoc jižní Moravě
ZO projednalo poskytnutí finanční pomoci obyvatelům jižní Moravy, která byla v minulých dnech
postižena ničivým tornádem. Zastupitelé rozhodli o příspěvku do veřejné sbírky ve výši 100 000,Kč, který bude zaslán na transparentní účet č. 123-3116420297/0100 Jihomoravského kraje, jež
tento účet na pomoc obyvatelům postižených oblastí zřídil. Starosta v této souvislosti připomněl,
že na obci probíhá s Diakonií Broumov na pomoc postižené oblasti do 9.7. charitativní sbírka
ošacení, domácích potřeb, lůžkovin, nádobí apod..
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
10. Prezentace v projektu „Řekni šikaně ne2“
ZO projednali návrh portálu stopabezpeci.cz na placenou prezentaci obce v publikaci „Řekni
šikaně ne2“. Zastupitelé se shodli na stanovisku, že nabízeného prostoru v publikaci nevyužijí a
placenou prezentaci v projektu neschválili.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

11. Diskuse
- z. Novák – za TJ Sokol Prosečné se obrátil na ZO s žádostí na zvážení pořízení kontejneru na
likvidaci bioodpadu z fotbalového hřiště. Dosud fotbalisté posekanou trávu kompostují na
pozemku hřiště. O pořízení kontejneru a nosiče se v ZO již hovořilo v loni v souvislosti
s pořízením obecního traktoru Na základě tohoto ZO pověřuje starostu zjištěním cenové relace
na pořízení traktorového nosiče vč. kontejneru. Starosta v této souvislosti požádal soukr.
zemědělce z řad ZO, ať osloví s poptáním ceny i své dodavatele techniky.

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 21.20 h

Zapsal 30. 6. 2021
Bachtík J

Ověřili: Basař
Bc.Tomanica

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 03/2021
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
30. 6. 2021 od 20.00 h v Kulturním domě Prosečné.
Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Jan Basař, Bc. Kateřina Basařová, 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 Basař, Bc. Tomanica
Zápisem pověřen Bachtík
pro 8, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body
- Požární AVIA – záměr darovat vozidlo obci Čermná
- Spolufinancování Mas Krkonoše
- Internetové stránky MŠ Prosečné dle zák. 99/2019 Sb.- cen. nabídka Galileo
- Dar na pomoc jižní Moravě po přírodní katastrofě
- Nabídka prezentace v publikaci „Řekni šikaně ne2“
pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje zveřejnění ZÁMĚRU obce poskytnout 2,1m2 plochy st.p.č. -27 v k.ú.
Prosečné (při jižní straně Kulturního domu čp. 24), k bezúplatnému užívání za
účelem umístění, provozování a servisu výdejního automatu zásilek.
pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje zveřejnění ZÁMĚRU obce DAROVAT Požární vozidlo Avia 31– DA8L1Z
(RZ 1H4 2101, r.v. 1979) Obci Čermná
pro 8, proti 0, zdržel se 0
5. ZO schvaluje příspěvek ve výši 5 870,-Kč (10,-Kč/obyv.) formou daru, jako
spolufinancování projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní
akční skupiny Krkonoše, z. s., Prostřední Lánov 39, 543 41 Lánov
pro 8, proti 0, zdržel se 0
6. ZO schvaluje cenovou nabídku (tvorba 17 900,-Kč, roční popl. 5 400,-Kč bez DPH),
společnosti Galileo Corporation s.r.o, z 9.6.2021 na realizaci nových internetových
stránek a mobilní aplikace MŠ Prosečné dle požadavků zákona č. 99/2019 Sb.,
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací veřejné správy
pro 8, proti 0, zdržel se 0

7. ZO schvaluje příspěvek do veřejné sbírky ve výši 100 000,- Kč pro obyvatele jižní
Moravy, postižené tornádem. Příspěvek bude poukázán na transparentní účet
č. 123-3116420297/0100 zřízený za tímto účelem Jihomoravským krajem
pro 8, proti 0, zdržel se 0

2. Neschvaluje:
1. ZO neschvaluje ZÁMĚR PRODEJE nemovitostí - budovy čp. 117, st.p.č. -121 a –122,
p.p.č. 254/2, 254/3 a 254/5, vše v k.ú. Prosečné, na základě zájmu investora o
budovu bývalé školy a záměru přestavby na byty s využitím stávajícího stavebního
povolení.
2. ZO neschvaluje prezentaci v projektu „Řekni šikaně ne2“

3. Pověřuje:

Starostu – zjištěním cenových relací traktorového nosiče kontejnerů vč. kontejneru

4. Bere na vědomí: ----------------------------------------------

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

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

