3/2018

Vážení spoluobčané,
protože čas nikdo nezastaví a konec roku se neúprosně blíží, dovolte mi, abych se připojil k přáním,
které dostáváte od své rodiny, svých blízkých a známých ať už klasickou formou na vánočních pohlednicích
nebo formou pokrokovější, prostřednictvím moderních médií.
Chci Vám touto cestou popřát krásné a klidné prožití vánočních svátků i posledních dní v tomto roce.
Zároveň mi dovolte, abych vám popřál zejména pevné zdraví a mnoho úspěchů, jak v práci, tak i v osobním
životě v roce následujícím, v roce 2019.
Jiří Bachtík
starosta

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Prosečné
Voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 5. – 6.10.2018 se v naší obci z celkového počtu 455 voličů zúčastnilo 308 voličů. To představuje volební účast 67,69%.
O přízeň voličů se v naší obci ucházely dvě uskupení, a to STAN (Starostové a nezávislí) a Pravé
Prosečné. Vítězem voleb v naší obci se stalo uskupení STAN, které získalo celkem 6 mandátů. Pravé Prosečné získalo 3 mandáty.
Do zastupitelstva obce Prosečné byli zvoleni:
STAN – Jiří Novák (203 hlasů), Jiří Bachtík (187), Andrea Fejfarová (183), Jan Dostálek (179), Bc. Aleš
Tomanica (177) a Pavel Zeman (173)
Pravé Prosečné – Jan Basař (132 hlasů), Bc. Kateřina Basařová (117) a Vladimír Krejčíř (108).
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 20.9.2018
V úvodu seznámil starosta přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 7/2018 a 8/2018, vydanými
z pravomoci starosty. Dále ZO projednalo a následně schválilo zapojení MŠ Prosečné do projektu Šablony II. Dalším bodem jednání byla žádost MŠ o ponechání přeplatku za plyn ve výši
9 828,- Kč. ZO ponechání přeplatku schválilo. Zastupitelé dále schválili finanční podporu MŠ ve
výši 3 000,- Kč na uspořádání tradiční akce Strašení aneb rozloučení s létem. ZO projednalo a následně schválilo starostou předložený dokument
„Plán rozvoje sportu obce Prosečné“ na období
2018-2025, jehož schválení je nutné ve vztahu
k budoucí možnosti čerpání dotací. Dalším bodem
jednání bylo poskytnutí daru SDH Prosečné ve
výši 23 460,- Kč. Výše daru se rovná částce za
prodej železného šrotu ze sběrného dvora, jehož
provoz dobrovolní hasiči celoročně zdarma zajišťují. ZO dar SDH ve výši 23 460,- schválilo. Zastupitelé projednali žádost pana Petra Donáta o
odkoupení obecních pozemků p.p.č. 1529/15,16,
sousedících s pozemky žadatele, za nabídkovou
cenu 5,- Kč/m2, o celkové výměře 3239 m2. ZO
schválilo zveřejnění záměru prodeje daných pozemků za cenu dle BPEJ, tj. 5,29Kč/m2. Zastupitelé projednali příspěvek do celostátní sbírky pro
zadluženou obec Prameny (Cheb). Obec Prameny
se dostala do dluhové pasti, když jim zkrachoval
projekt stáčírny minerálních vod. ZO rozhodlo o
přispění do sbírky částkou 1000,-Kč. ZO schválilo
poskytnutí příspěvku 9 000,- Kč Střeleckému
klubu Prosečné. Zastupitelé projednali a následně
schválili nákup dovybavení KD Prosečné inventářem a zařízením před nadcházející plesovou sezonou. ZO rozhodlo o pořízení výčepního zařízení
(26000,-Kč), věšáků do šatny (10000,-), dvou vařičů do kiosku, garnyží na okna, závěsů a opony,
rozhodnuto bylo i o zakoupení 3ks pingpongových stolů pro již tradiční turnaj ve stolním tenise
(21000,-). Celkem ZO uvolnilo z rezervy částku
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80000,- Kč. V souvislosti s předchozími schválenými body ZO schválilo Rozpočtové opatření č.
9/2018, kde se promítly již schválené položky.
Dále starosta seznámil přítomné se Zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce z 5. 9. 2018
provedeného kontrolory Krajského úřadu KHK se
závěrem, že při přezkoumání NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.

Ustavující zasedání ZO 30.10.2018
V úvodu zasedání všichni zvolení zastupitelé složili slib. Dále následovalo schválení počtu místostarostů. Byla schválena volba 1 místostarosty.
Dále zastupitelé schválili jako dlouhodobě uvolněnou pouze funkci starosty. Dále bylo odsouhlaseno, že volba starosty, místostarosty, předsedů a
členů finančního a kontrolního výboru bude probíhat veřejným hlasováním. Následně se přistoupilo
k volbě starosty. Na funkci starosty byl navržen
Jiří Bachtík, jiný kandidát nebyl navržen. Jiří Bachtík byl platně zvolen do funkce starosty obce.
Na funkci místostarosty byl navržen Jiří Novák,
jiný kandidát nebyl navržen. Jiří Novák byl platně
zvolen do funkce místostarosty obce. Dále zastupitelé schválili počty členů finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné, a to
včetně předsedy. Na předsedu finančního výboru
byl navržen Bc. Aleš Tomanica. Jiný kandidát nebyl navržen. Bc. Aleš Tomanica byl platně zvolen
předsedou finančního výboru. Na předsedu kontrolního výboru byli navržení Jan Basař a Pavel
Zeman. Jan Basař nebyl zvolen. Pavel Zeman byl
platně zvolen předsedou kontrolního výboru. Na
členy finančního výboru byli navrženi Bc. Kateřina Basařová, Vladimír Krejčíř a Jan Dostálek a
Andrea Fejfarová. Z navržených kandidátů byl
platně zvolen členem finančního výboru Jan Dostálek. Ve druhém kole byl navržen kandidát Vladimír Krejčíř. Vladimír Krejčíř byl platně zvolen
členem finančního výboru. Na členy kontrolního
výboru byli navrženi Jan Basař, Bc. Kateřina
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Basařová a Andrea Fejfarová. Jan Basař nebyl
zvolen. Bc. Kateřina Basařová a Andrea Fejfarová
byly platně zvoleny členy kontrolního výboru. Následovalo rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva. Za funkci místostarosty byla schválena odměna 2 500,- Kč / měsíc. Za výkon funkce předsedy a člena výboru
byla odsouhlasena odměna 0,- Kč / měsíc. Členům
zastupitelstva byla schválena odměna 460,- Kč /
měsíc. S tím souviselo schválení termínů, od kdy
bude odměna poskytnuta. U funkce místostarosty
bude odměna poskytnuta ode dne zvolení, tj
30.10.2018, ostatním zastupitelům od 1.11.2018.

VZZO 13.11.2018
V úvodu seznámil starosta přítomné s rozpočtovými opatřeními číslo 10 a 11/2018, která byla vydána z pravomoci starosty. Následně starosta seznámil ZO s doručeným vyúčtováním daru, který
obec poskytla Domácímu hospicu Duha, o.p.s.,
pobočce Vrchlabí. Dar ve výši 5 000,- Kč byl použit na pojištění vozidla, PHM a služby spojené
s poskytováním internetu. Dalším bodem jednání
bylo schválení cenové nabídky f. Radovan Preis,
Šití opon-závěsů, Studnice 82, Vyškov na Moravě
na zhotovení opony a 8ks závěsů na dovybavení
sálu KD. Zvolený materiál musí mít požadované
vlastnosti (požární odolnost, zatemnění, zvukově
absorpční schopnost) a odpovídat všem požadovaným normám pro použití ve veřejných prostorách.
Z těchto důvodů nebylo možné oponu a závěsy
zhotovit vlastními silami, jak bylo původně plánováno. Cenovou nabídku na oponu a závěsy zaokrouhlenou na 66.554,-Kč zastupitelé následně
schválili. Dále zastupitelé schválili cenovou nabídku f. Mosty Hofman na provedení periodických mostních prohlídek. Letos se jedná o 8 hlavních a 1 běžnou prohlídku. Provedení mostních
prohlídek dle cenové nabídky ve výši 33.154,- Kč
(vč. DPH) zastupitelé schválili. ZO projednalo starostou předložený návrh Kupní smlouvy na nemovitou věc – prodej pozemků p.p.č. 1529/15 a
1529/16 z majetku obce. Žádost p. Donáta, Prosečné 108, o koupi těchto pozemků projednalo ZO
Prosečenský KURÝR

na svém zasedání dne 20.9.2018, kde záměr prodat tyto pozemky za cenu dle BPEJ (5,29 Kč/m2)
schválilo. Záměr byl následně v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce OÚ od 25.9. do
15.10.2018. Zastupitelé předloženou Kupní
smlouvu na prodej pozemků panu Petrovi Donátovi, Prosečné 108, za celkovou částku 17.134,Kč schválilo. Následně ZO schválilo Rozpočtové
opatření č. 12/2018, ve kterém se promítly schválené položky. Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu počítá s celkovými příjmy ve výši 8.085.300,- Kč. Kromě mandatorních výdajů se v předloženém návrhu již počítá se 2 mil. Kč na opravu střechy budovy bývalé
školy (postupné financování schváleno v 11/2018)
i s předpokládanou 1% rezervou na krize (návrh
novely). ZO se dále dohodlo vyčlenit v rozpočtu
300 tis. Kč na opravu hřbitova a márnice. Starosta
navrhl, v souladu se záměrem zastupitelů za
STAN, vyčlenit v rozpočtu finanční zdroje na pomoc při financování DČOV a BF u RD a BD občanů obce. Zastupitelé se shodli pro spolufinancování ČOV a BF na částce ve výši 500 tis. Kč pro
rok 2019.

VZZO 4.12.2018
V úvodu zasedání zastupitelé schválili námitky zastupitele Basaře k zápisu ze zasedání ZO ze dne
13.11.2018. Zápis byl opraven. Dále starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.
13/2018 vydaným z pravomoci starosty. Starosta
seznámil ZO s Plánem inventur majetku
k 31.12.2018, s termínem provedení inventur a
jednotlivými inventarizačními komisemi. Plán inventur byl schválen. Dalším bodem jednání byl
Rozpočet obce na rok 2019. Rozpočet byl schválen. Dále ZO schválilo Střednědobý rozpočtový
výhled obce do r. 2021. Rozpočtový výhled počítá
s vyrovnanými položkami na straně příjmů i výdajů a se stabilní finanční rezervou obce. Zastupitelé projednali žádost Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově o dotaci 2500,- Kč
na nákup knih do výměnných fondů na rok 2019 a
byly seznámeni s návrhem veřejnoprávní
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smlouvy. Zastupitelé žádost i návrh smlouvy
schválili a pověřili starostu podpisem smlouvy.
Starosta seznámil ZO s návrhem SPÚ, pracoviště
Trutnov, na zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastru obce Prosečné. Předsedající informoval přítomné o schůzce s Ing. Kutinou (SPÚ Trutnov), který OÚ Prosečné informoval o skutečnosti, že na pracoviště SPÚ Trutnov
byly doručeny žádosti na provedení pozemkových
úprav od vlastníků 50,1% ZPF v katastru obce. Na
základě této skutečnosti je SPÚ povinen zahájit řízení o PÚ. Zahájení PÚ vyžaduje přistoupení obce
k řízení podáním žádosti o provedení PÚ za obec.
ZO podání žádosti na SPÚ schválilo. Dalším bodem jednání bylo schválení pravidel pro poskytnutí dotace občanům na vybudování domovních
ČOV popř. biofiltrů. Program poskytnutí obecní
dotace občanům na budování domovních ČOV a
biofiltrů byl schválen (detailní informace o tomto
programu naleznete v samostatném článku). Následně zastupitelé schválili Dodatek č. 10 ke

smlouvě o svozu komunálního odpadu, uzavřené
30.6.2005 se společností Transport Trutnov, s.r.o.
Dodatkem se navyšuje cena plnění smlouvy o 5%
z 242 478,-Kč na 254 602,-Kč (ceny bez DPH).
Následně seznámil starosta přítomné s poděkováním Svazu diabetiků, pobočného spolku Vrchlabí,
za podporu v letošním roce a také s poděkováním
Linky bezpečí, z.s., za podporu v letošním roce.
Starosta informoval přítomné o nadcházející výkonné radě Svazku Horní Labe, kde je na programu mimo jiné i navýšení příspěvku, s jehož navrhovanou výší ZO seznámil. Zastupitelé nepřijali
před jednáním VR svazku žádné usnesení. Závěrem zastupitel Jan Basař poděkoval Ivaně Peričkové a Dušanu Peričkovi za aktivní boj proti komunismu v souvislosti s jejich nedávným oceněním, které obdrželi od Ministerstva obrany ČR.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Strašení aneb rozloučení s létem
Pátek 28. září patřil v naší obci nejrůznějším strašidlům, příšerám a duchům. Mateřská škola si pro
nás totiž připravila další ročník tradiční akce Strašení aneb rozloučení s létem.
Startovalo se v magickém čase v 19 hodin a 19 minut opět v areálu Mateřské školy. Trasa vedla přes
Kozí rynek, kolem kostela, podél Labe dále k Zámečku a cíl byl na fotbalovém hřišti. Na trase čekala na všechny strachuchtivé strašidla všeho druhu.
Na některých stanovištích pak po splnění úkolu čekala i odměna. U Zámečku
pak byla připravena expozice na téma, jak to bylo z pohádkami doopravdy.
Na pravou míru tak byly uvedeny osudy různých pohádkových postav, jako
například Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého a mnoha dalších. V cíli se
pak mohli všichni občerstvit.
Letošní akce přilákala více jak 70 dětí a nespočet dospěláckého doprovodu. Je vidět, že i tato akce získává na popularitě. Na tomto místě je potřeba poděkovat všem, kteří pomohli s přípravami této akce a všem, kteří se v roli strašidel akce přímo zúčastnili. A nezapomeňte… příští
rok se opět můžete přijít bát!
JN
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Sokol Prosečné je půlmistr okresní soutěže 4. třídy
Až zimní přestávka přerušila spanilou jízdu našich fotbalistů. Ti jsou po odehraných
dvanácti zápasech na prvním místě tabulky. Na kontě mají z 12 zápasů 10 výher, 1 remízu a
pouze jedinou prohru. Se 32 body a skóre 56:16 jsou tak suverény soutěže. Na druhý Horní
Maršov mají náskok sedmi bodů a na třetí Kuks dokonce bodů dvanáct.
Na famózním skóre 56 vstřelených gólů se podílelo celkem 10 hráčů. Za zmínku
stojí nejlepší střelci týmu, a to Lev Honza s 20 vstřelenými góly a 6 asistencemi, Špička Libor s 16 góly a 10
asistencemi, Špička David se 7 brankami a 11 asistencemi a Volhejn Petr s 5 brankami a 5 asistencemi.
Podle slov trenéra M. Kalenského čeká naše borce tvrdá zimní příprava v Sokolovně v Hostinném,
aby byli hráči dobře připraveni na jarní část soutěže. Všichni pevně věříme, že na jaře budou kluci pokračovat ve výkonech, které předváděli celou podzimní část soutěže a že postup nás nemine.
JN

Přijďte si vypůjčit knihu do naší knihovny
Naše obecní knihovna je pro všechny otevřena každé úterý od 15 do 17 hodin. K vypůjčení zde naleznete jak absolutní knižní novinky, tak tituly starší. Co se zaměření týče, k dispozici máte jak beletrii, tak
literaturu naučnou. Na své si přijdou i dětští čtenáři. K dispozici jsou jak knížky pro ty nejmenší, tak klasické pohádky i dobrodružná literatura a dívčí romány.
Knihovnice paní Věra Máslová se stará i o internetové stránky naší obecní
knihovny www.knihovnaprosecne.webk.cz, na kterých naleznete veškeré aktuální
informace. Na těchto stránkách máte k nahlédnutí i katalog knih, ve kterém můžete
vyhledat vámi požadovaný titul nebo autora. Zjistíte, zda je daná kniha k dispozici,
či nikoliv. Pokud není kniha fyzicky v naší knihovně, paní knihovnice vám je
schopna ji zajistit z jiné knihovny. Vypůjčení knih je zcela zdarma. Za zmínku na tomto místě stojí i statistiky výpůjček knih v naší obecní knihovně. Za poslední čtyři roky jde o cca 1700 výpůjček ročně. Konkrétně
za letošní rok je to již 1766 výpůjček.
Proto neváhejte a navštivte naší knihovnu i vy. Protože jak kdysi řekl dramatik, prozaik, básník
a esejista Oscar Wilde: „Ten kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“
JN

Kulturní dům hostil turnaj ve stolním tenise
Sbor dobrovolných hasičů Prosečné uspořádal v sobotu 20. října další turnaj ve stolním tenise. Tentokrát se turnaj uskutečnil na sále zrekonstruovaného kulturního domu, kde byly připraveny tři hrací stoly.
Stejně jako minule byl turnaj i tentokrát vypsán pro losované dvojice. Takže v úvodu byli přihlášení
hráči rozlosováni do dvojic. Ve skupině se hrálo systémem každý s každým na dva sety. Prvních osm dvojic
pak postoupilo do vyřazovacího pavouka, kde se hrálo na dva vítězné sety. Na čtvrtém místě skončila dvojice M. Máslo, M. Kracík ml., třetí místo patřilo dvojici Z. Bošela ml. a R. Popov. Stříbrnou medaili vybojovala ryze dámská dvojice A. Bošelová a H. Dostálková. Vítězem celého turnaje se pak stala dvojice Z. Bošela st. a M. Kracík st.
Akce přilákala i velké množství diváků a fanoušků. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení.
Uspořádat turnaj na sále kulturního domu byla dobrá volba. Všichni hráči měli dostatečný prostor, hrací
stoly byly dostupné i všem divákům a fanouškům. Takže neváhejte a do příštího turnaje se přihlaste také!
JN
Prosečenský KURÝR
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Máme svůj strom svobody
100. výročí vzniku samostatného Československého státu jsme oslavili i v naší obci. U kulturního
domu jsme v neděli 28. října, právě v den 100. výročí vzniku ČSR, zasadili lípu svobody.
I přes nepříznivé počasí akce přilákala zhruba 40 občanů naší obce. Ti se za
stálého deště stali svědky zasazení našeho stromu svobody. K jeho kořenům byla
vložena schránka s odkazem pro budoucí generace. Ve schránce byly uloženy aktuální výtisky několika novin, flash disk s uloženými všemi aktuálními statistickými
údaji o naší obci a se všemi vydáními našeho zpravodaje, několik pohlednic obce a
dalších propagačních materiálů. Starosta přednesl krátký proslov o historických událostech, které předcházely vyhlášení samostatného československého státu a o dalších milnících naší historie.
Pak už následovalo samotné zasazení stromu, každý z přítomných se do sázení zapojil a vlastnoručně
ke kořenům přihodil lopatou hlínu. Na jaře bude strom opatřen ještě pamětní deskou pro připomenutí této
významné události.
JN

Oldies párty roztančila kulturní dům
V sobotu 1. prosince přivítal kulturní dům další akci. Obec ve spolupráci
s našimi dobrovolnými hasiči uspořádala taneční oldies párty. Obavy z návštěvnosti
vzaly brzo za své. Na akci dorazilo více jak 100 hostů!
Mnozí z návštěvníků dorazili i v dobových retro kostýmech. K tanci a poslechu zahrál DJ Sláva Šmíd. Ten všechny zásoboval hudebními hity let 70´ až let nedávno minulých. Všichni se báječně bavili, najít na parketu volné místo byl někdy
problém. Akce přilákala všechny věkové kategorie. A to byl právě účel, uspořádat akci pro širokou veřejnost. K dispozici bylo i bohaté občerstvení. Jak je vidět, vybavení sálu je naprosto dostačující pro uspořádání akce takového rozsahu.
Zde musím jménem obce poděkovat všem, kteří pomohli jak s přípravou, tak s organizací celé akce a
také všem, kteří se o nás celý večer starali za barem, v šatně a u občerstvení. Věřím, že takových akcí bude
přibývat a že se na sále opět brzo setkáme.
JN

Adventní zpívání
K první adventní neděli patří neodmyslitelně tradiční zpívání v kostele svaté
Alžběty Uherské. Nejinak tomu bylo i letos. V neděli 2. prosince jsme tak měli možnost zaposlouchat se do tónů vánočních písní a koled.
Celý program odstartovalo vystoupení dětí z naší mateřské školy. Děti, pod
vedením paní ředitelky Dany Šubrtové, si pro nás připravily pásmo říkanek, básniček
a písniček se zimní a vánoční tématikou. Pak již následovalo pásmo písní a koled
v podání maminek, babiček a jednoho dědečka. Hudební doprovod obstaral opět pan Jiří Frühbauer. Pro
všechny příchozí bylo opět připraveno drobné občerstvení v podobě vynikajícího svařáčku a teplého čaje.
Letošní ročník, i přes nepřízeň počasí, přilákal rekordní počet návštěvníků. A to je dle mého názoru
ta největší odměna pro všechny účinkující. Přesto jménem obce všem účinkujícím děkujeme za jejich snahu
udělat něco pro nás ostatní, za jejich nápaditost a hlavně za jejich umění.
JN
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Besídka v kulturním domě
Letošní prosinec byl akcemi doslova nabitý. Další tradiční akcí adventního času je besídka pro naše
seniory. V minulých letech se besídka konala v prostorech obecního úřadu, letos naše seniory přivítal zrekonstruovaný kulturní dům.
Besídka se konala ve středu 5. prosince. Vše zahájil kulturní program dětí z naší mateřské školy. Besídku navštívil anděl a čert. Maminek, babiček, tatínků a dědečků se v kulturním domě sešlo více než sto.
Pro všechny bylo připraveno zdarma bohaté občerstvení. Všichni tak měli možnost v předvánočním shonu
trochu zpomalit, popovídat si, zavzpomínat a načerpat vánoční atmosféru.
JN

Ocenění účastníků třetího odboje
V pondělí 19. listopadu převzalo z rukou náměstkyně ministra obrany Aleny Netolické osvědčení,
pamětní dekrety ministra obrany a odznaky 29 účastníků odboje a odporu proti komunismu, z toho pět osob
in memoriam. Slavnostního aktu v Konferenčním sále Vojenského klubu Praha se zúčastnili ředitel Ředitelství speciálních sil MO brigádní generál Pavel Kolář, ředitel odboru pro válečné veterány plukovník gšt.
Eduard Stehlík, arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková, místopředseda Výboru pro bezpečnost Pavel Žáček a další hosté.
Osvědčení bylo uděleno i Ivaně Peričkové a Dušanu Peričkovi za šíření samizdatových materiálů a
podepisování petic na podporu politicky pronásledovaných osob a materiálů vyzývajících k dodržování lidských práv a svobod v tehdejším Československu. Panu Peričkovi veřejně poděkoval na zasedání ZO dne
4.12. zastupitel Jan Basař. Obec se k poděkování připojuje a oběma oceněným k tomuto vyznamenání gratuluje.
JN

Důležité informace
Obecní dotace občanům na vybudování domovních ČOV a biofiltrů
Po vyhodnocení finančních nákladů na stavbu centrální čističky odpadních vod, v případě naší obce
celkem tří ohniskových ČOV, popřípadě nákladů na výstavbu kanalizace s napojením přes přečerpávací stanici na kanalizaci Hostinné, došlo zastupitelstvo k závěru, že tuto investici okolo 100 mil. Kč, nelze bez výrazného zadlužení obce financovat.
Vzhledem k tomu, že vodohospodářský orgán již nadále nebude prodlužovat výjimky z nakládání s
odpadními vodami, zastupitelstvo obce řeší odkanalizování jednotlivých objektů v Prosečném formou vybudování domovních čističek odpadních vod (DČOV) nebo biofiltrů (BF) umístěných za septiky, za pomoci
obce, a to vše v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 4. 12. 2018 (usnesením ZO č. 07/2018, čl.1.8.), vyhlásit program
finanční podpory vybudování jednotlivých zařízení DČO za těchto podmínek:
1. Finanční dotace z rozpočtu obce ve výši
- Individuální domy - 40.000,- Kč, maximálně však 50% celkových nákladů, dokladově doložených
po kolaudaci DČOV nebo BF
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-

Bytové domy - 20.000,- Kč na jednotlivou domácnost, maximálně však 50% celkových nákladů na
bytový dům, dokladově doložených po kolaudaci DČOV nebo BF
- Týká se pouze DČOV a BF kolaudovaných po účinnosti usnesení ZO, kterým bude přijat program
DČO
- Netýká se novostaveb domů s datem kolaudace po účinnosti usnesení ZO, kterým bude přijat program DČO
- Netýká se objektů v majetku právnických osob
2. Pro rok 2019 je v rozpočtu obce připraveno na tuto dotaci 500.000,-Kč, o částce na další roky rozhodne zastupitelstvo.
3. Při projektové přípravě je povinnost v maximální výši využít současné odpadní systémy (septiky, kanalizační přípojky, atd.).
4. Individuální domy - na každé jednotlivé DČOV nebo BF, na které bude poskytnuta finanční dotace,
bude uzavřena smlouva mezi Obcí a všemi majiteli nemovitosti zapsaných v katastru nemovitostí (ověřené
podpisy).
5. Bytové domy – na každé jednotlivé DČOV nebo BF, na které bude poskytnuta finanční dotace, bude uzavřena smlouva mezi Obcí a všemi majiteli nemovitostí – bytů, zapsanými v katastru nemovitostí (ověřené
podpisy). Finanční dotace bude pak poskytnuta pouze těm majitelům, kteří se budou prokazatelně finančně
podílet na vybudování DČOV nebo BF.
6. Smlouvy budou uzavírány max. do 3 let po účinnosti usnesení ZO, kterým bude přijat nebo prodloužen
program DČO.
7. Poskytnutí finanční dotace není nárokové – o přidělení dotace rozhoduje zastupitelstvo.
8. Pro poskytnutí dotace bude třeba podat na Obecní úřad žádost, která musí obsahovat následující údaje.
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci
b) požadovanou částku
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu
e) odůvodnění žádosti,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele
9. Příjemce dotace předá při kolaudaci jedno vyhotovení projektové dokumentace Obecnímu úřadu s
tím, že projektová dokumentace DČOV bude obsahovat doklad o certifikaci technologie splňující zákonem
požadované limity kanalizačního řádu.
Zastupitelstvo obce si dále vyhrazuje právo rozhodnutí o neposkytnutí finanční dotace.

Co nás čeká
18.12.2018 od 18. hod v kostele sv. Alžběty Uherské – Vánoční troubení na lesní rohy
(KRNAP)
5.1.2019 od 16. hod hasičárna SDH Prosečné - Novoroční turnaj v prší
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