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Milí spoluobčané,
je těžké hledat jiné téma na úvodní stránku našeho „Kurýra“ (a potažmo všech periodik), než je současná situace na Ukrajině – válka. Většina z nás si do nedávna neuměla představit, že je toto v 21. století
v civilizované Evropě možné. Ale stalo se. Dopady válečného konfliktu, který se rozpoutal „na dohled“ od
nás, již cítíme všichni a nějaký čas ještě cítit budeme. Koho však drtí válečná mašinerie nejvíce je Ukrajina
sama. Její obyvatelé teď potřebují pomoc nás všech, a proto si dovolím připomenout možnosti, jak můžeme
na pomoc přispět. Kromě četných materiálních sbírek lze pomoci i finančně prostřednictvím těchto neziskových organizací:
ADRA - č.ú. 66888866/0300, variabilní symbol 500
Český Červený kříž - č.ú. 333999/2700, v.s. 1502
UNICEF ČR - č.ú. 11771177/0300, v.s. 829
Charita ČR – č.ú. 55660022/0800, v.s. 104,
Člověk v tísni - konto SOS Ukrajina, č.ú. 93209320/0300
Dále pak na www.pomahejukrajine.cz www.nasiukrajinci.cz
Ještě mi zde dovolte splnit novou zákonnou povinnost obce.
ODPADOVÉ HOSPODAŘENÍ OBCE v r. 2021 (dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech)
V roce 2021 obec od občanů odděleně soustřeďovala odpady těchto druhů (v závorce pak uvedeno
množství odpadu a způsob likvidace): SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (56,74t skládka), OBJEMNÝ ODPAD (10,59t skládka), BIOODPAD (31,8t recyklace), KOVY (27,82t recyklace), PLASTY (13,66t
recyklace), PAPÍR (18,18t recyklace), SKLO (6.23t recyklace), NEBEZPEČNÝ ODPAD (0,39t recyklace).
Náklady na provoz obecního systému odpadového hospodářství činily v r. 2021 částku 379 875,-Kč, výnosy činily částku 407 509,-Kč (z toho poplatky od občanů 188 341,- Kč, + výnos z prodeje druhotných surovin k recyklaci 219 168,- Kč).
Obecní systém odpadového hospodářství je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Prosečné č.
1/2021 z 10. 11. 2021 (https://www.obecprosecne.cz/urad/dokumenty/vyhlasky/).
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NOVĚ: V souvislosti s odpadovým hospodářstvím schválilo zastupitelstvo na svém únorovém zasedání pořízení prozatím 100 ks hnědých popelnic na BIO odpad (objem 240 l), jako další alternativu k zahradním kompostérům, na likvidaci BIO odpadu. Svůj zájem o tyto popelnice můžete nahlásit na OÚ Prosečné. Nádoby Vám budou zapůjčeny ZDARMA. Systém svozu bude ještě upřesněn.
Přeji Vám klidné dny.
Jiří Bachtík
starosta

Zprávy z činnosti zastupitelstva obce

VZZO 20.12.2021
V úvodu zasedání seznámil starosta přítomné
s Rozpočtovým opatřením č. 13/2021 vydaným z
pravomoci starosty. Dále zastupitelé schválili návrh rozpočtu obce na rok 2022. Rozpočet je sestaven jako přebytkový s příjmy ve výši 9.345.200,Kč, výdaji 8.956.200,-Kč a splátkou úvěru
389.000,-Kč. Následně zastupitelé schválili Střednědobý výhledu rozpočtu obce do r. 2024. Zasedání pokračovalo schválením Plánu inventur majetku obce k 31.12.2021. Zastupitelé projednali
uzavření Darovací smlouvy s MAS Krkonoše,
z.s., Prostřední Lánov o poskytnutí daru obce ve
výši 5850,-Kč na náklady MAS, spojené s jejich
činností. Poskytnutí daru bylo následně schváleno.
ZO dále projednalo možnost členství obce v MAS
Krkonoše, z.s. Zastupitelé se shodli na přínosu
členství obce v MAS Krkonoše, z.s. a členství
obce v MAS schválili. Dalším bodem jednání bylo
tradiční poskytnutí dotace 2500,- Kč Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově na nákup knih do výměnných fondů na rok 2022. Poskytnutí dotace bylo schváleno. Zastupitelé projednali žádost místní organizace ČRS, z.s. o prodloužení pachtovního vztahu na rybník a souvisejících pozemků. Zastupitelé prodloužení pachtovního vztahu s Českým rybářským svazem, z.s.,
místní organizací Vrchlabí na dobu 5-ti let schválili. Zastupitelé se seznámili s kalkulací ceny
pitné vody od 1. 1. 2022, kterou zastupitelstvu
předložila Vodárenská společnost Lánov, s.r.o..
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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. Cenová kalkulace byla schválena. Zastupitelé schválili dar ve výši 30000,-Kč Klubu důchodců bývalého Státního statku Lánov na kulturní a vzdělávací činnost klubu v roce 2022. 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. Dále se zastupitelstvo zabývalo Návrhem na pořízení změny ÚPD obce Prosečné podaný společností Transferium s.r.o.,
Čermná. Zastupitelé byli seznámeni s vyjádřením
pořizovatele ÚPD (Městský úřad Vrchlabí). 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. Zastupitelé projednali a schválili Aktualizaci investičních priorit v rámci MAP, kterou
předložila MŠ Prosečné. Dále byla schválena Dohoda s Obcí Kunčice n/L., o úhradě části nákladů
na odpadní nádoby. Finanční spoluúčast obce činí
75600,-Kč. Dále starosta seznámil zastupitelstvo s
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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. Zastupitelé dále schválili ceník za poskytnutí služeb pro občany. Pronájem kontejneru 100,Kč za každý započatý den a doprava obecním
traktorem (s obsluhou) v ceně 150,-Kč za každou
započatou ¼ hodinu. Jedná se o ceny obvyklé za
poskytování těchto služeb. Starosta seznámil ZO s
Žádostí Okresního soudu v Trutnově. Okresní
soud hledá kandidáty na výkon funkce soudního
přísedícího. Obec uveřejní informaci na úřední
desce obce.

VZZO 24.2.2022
V úvodu prvního letošního zasedání seznámil starosta přítomné s Rozpočtovými opatřeními č.
14/2021 a č. 1/2022 vydanými z pravomoci starosty. Starosta seznámil zastupitele s Inventarizační zprávou o provedení inventur majetku k 31.
12. 2021. Ústřední inventarizační komise doporučila ZO zprávu o provedení a výsledky inventarizace schválit. Zastupitelé projednali neutěšený
stav sypané účelové komunikace na Kopci. Komunikace je po mírné zimě podmáčená, rozježděna provozem s kolejemi a četnými výmoly. Starosta informoval přítomné, že stav a návrh řešení
již posuzuje společnost LTM Krkonoše s.r.o, kterou v této záležitosti starosta oslovil, jako regionálního odborníka v oboru komunikací. Zastupitelé v tomto bodě projednali i návrhy Ing. Másla,
které byly do programu doplněny. ZO schvaluje
zahájení komplexní opravy sypané účelové komunikace „Na Kopci“, zřízení výhybného zálivu před
mostem na komunikaci „U Rybníka“ a zpevnění
komunikace od čp. 104 po čp. 100 drtí. Ve věci
zprůchodnění cesty okolo čp. 112 uložilo ZO starostovi, iniciovat jednání s vlastníkem čp. 112 o
možné směně pozemků. Starosta seznámil ZO s
podnětem ORP Vrchlabí k projednání problematiky čistoty ovzduší v obcích, v souvislosti s provozováním kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy účinnosti a zákazu jejich provozu od 1. 9. 2022. V této
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záležitosti zastupitelé přijali usnesení o aktivním
působení na majitele dotčených kotlů: ZO bude
vyvíjet aktivní činnost při působení na vlastníky
kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, vedoucí k
jejich výměně. Dále byly projednány a schváleny
Smlouvy o poskytnutí dotace na domovní ČOV.
Prosečné č.p. 135 ve výši 40000,-Kč a Prosečné
č.p. 94 ve výši 40000,-Kč. Zastupitelé dále schválili příspěvek 5000,-Kč Oblastní charitě Dvůr Králové na provoz bezplatné Občanské poradny v
Hostinném a Vrchlabí. Zastupitelé schválili tradiční připojení se obce ke kampani Vlajka pro Tibet. ZO projednali a následně schválili návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace Královéhradeckému
kraji z rozpočtu Obce Prosečné na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Obec Prosečné poskytne Královéhradeckému kraji
dotaci na zajištění odpoledního školního spoje
Hostinné - Prosečné a zpět dotaci ve výši 38 376,Kč na období od 12.12.2021 do 10.12.2022. ZO
projednali záležitost označování hrobových míst v
souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o Pohřebnictví. V této souvislosti schválili pořízení samolepících štítků v ceně 36,-Kč/ks. Zastupitelé dále projednali návrh starosty na pořízení 240 litrových
hnědých nádob na BIO odpad, které obec poskytne občanům, jako alternativu k dříve zavedeným zahradním kompostérům. Vývoz bioodpadu
zajistí obec vlastními prostředky (traktor, kontejnerový nosič). Zastupitelé rozhodli o pořízení 100
ks hnědých popelnic od výrobce TBA Plastové
obaly s.r.o v cenové nabídce 119 064,-Kč. Občanům budou poskytnuty zdarma, formou zápůjčky.
Následně zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č.2/2022, ve kterém se promítly i schválené
položky. V závěru seznámil starosta přítomné
s vyúčtováním loňského příspěvku obce Oblastní
charitě Červený Kostelec a s poděkováním za poskytnutý dar Lince bezpečí z.s.
Jiří Novák
místostarosta
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Ze života v obci
Výsledky Tříkrálové sbírky
I v letošním roce jsme se zapojili do největší celorepublikové charitativní akce
Tříkrálová sbírka. Stejně jako v loňském roce, i letos byla zapečetěná pokladnička
umístěna na obecním úřadě.
Letošní rok byl rekordní, na sbírkovém kontě se díky štědrým dárcům ke 3.
únoru 2022 nashromáždilo rekordních 137 601 351 korun pro potřebné. V naší obci se
vybralo celkem 3 730,- Kč. Za vaši štědrost a sounáležitost poděkovala paní Luisa Polešovská, vedoucí
CHPS Hostinné.
JN

Turnaj v prší se vrátil
Díky postupnému rozvolňování opatření spojených s pandemií Covid se po delší odmlce vrátil do
naší hasičárny tradiční novoroční turnaj v karetní hře Prší.
Letošní turnaj byl již pátý v pořadí. Konal se v sobotu 22.ledna a hostil celkem33 hráčů. Díky lichému počtu hráčů tak k jednomu hracímu stolu zasedlo pět karbaníků, u ostatních stolů se hrálo ve čtyřech.
V pravidelných intervalech se losovalo a střídalo umístění u hracích
stolů. Stejně jako v minulých ročnících se startovalo s hracími žetony
v hodnotě 50 bodů. V případě potřeby byla možnost žetony dokoupit.
Pomyslné stupně vítězů opanovali letos výhradně muži.
Čtvrté místo patřilo Jiřímu Klugovi, na místě třetím skončil Milan
Bjelka, druhou příčku obsadil Michal Hek a letošním vítězem se stal
se skóre 172 bodů Jiří Najman. Gratulujeme!
JN

Startují zápasy o postup
Po zimní přestávce startuje jarní část fotbalové sezóny. Fotbalisté TJ Sokol
Prosečné se díky svým výkonům a umístění v základní části pustí do bojů ve skupině o postup.
Soupeři našich borců v boji o postup budou fotbalisté Lánova, Starého
Rokytníka, Kunčic nad Labem, Malých Svatoňovic, Bohuslavic a Pilníkova. Boje
startují v neděli 27.3., kdy Sokol zajíždí na hřiště Lánova. První domácí utkání
odehraje Sokol v sobotu 2.4. od 13:30 hod proti celku Starého Rokytníka. Dále se
doma představí v sobotu 23.4. od 14:00 hod proti Malým Svatoňovicím, 7.5. od
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14:00 hod proti Pilníkovu. V sobotu 14.5. budeme hostit Lánov, výkop je opět ve 14:00 hod. V červnu nás
pak čekají dva zápasy na domácím hřišti, a to v sobotu 4.6. od 14:00 hod proti Kunčicím a v posledním kole
budeme hostit v sobotu 18.6. od 14:00 hod soupeře z Bohuslavic.
Takže hlasivky připravit a jdeme našim borcům fandit v bojích o postup!
JN

Továrna Prosečné slaví druhé místo
Pro šipkaře z týmu Továrna Prosečné skončila sezóna. D
liga byla totiž dohrána. Sezóna to byla nad míru vydařená. Továrna totiž skončila na celkovém druhém místě tabulky se ziskem
39 bodů, stejně jako třetí Elita Jičín B. Díky lepším vzájemným
zápasům však právě Továrna obsadila druhé místo.
Tato pozice zaručuje postup do vyšší soutěže, kterou je C
liga. Ta už se dělí na dvě skupiny, a to východ a západ. Továrna
by měla být zařazena do skupiny západ. Soupeře ještě neznáme,
protože vyšší soutěže se stále dohrávají a nejsou tak známé postupující a sestupující celky z vyšších soutěží.
Nová sezóna bude startovat začátkem září. Továrně přejeme ve vyšší a kvalitnější soutěži hodně
úspěchů. Ať to lítá!
JN

Děti z MŠ dostaly překrásný dárek
Možná jste si všimli, že zahradu naší mateřské školy zdobí nová dřevěná socha. Jedná se o sousoší postav z animovaného filmu Doba ledová. Sochu vlastnoručně vytvořil a našim dětem věnoval pan Josef Škumát. Děti mají ze sochy velkou
radost.
Restrikce, které v době předání sochy platily, nedovolily slavností akci.
Proto bych chtěl jménem obce alespoň touto cestou autorovi za dar a za spoustu hodin práce se sochou poděkovat.
Takže až půjdete kolem zahrady mateřské školy, nezapomeňte se zastavit a
na sochu se podívat. Stojí to určitě zato.
JN

Obecní traktor a kontejnery jsou k dispozici občanům
Zastupitelé na svém zasedání dne 20.12.2021 schválili ceník pronájmu obecní techniky pro občany
obce. Občanům budou k dispozici kontejnery 3,5 m3 a 7,5m3. Cena pronájmu kontejneru byla stanovena na
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100,- Kč za každý započatý den pronájmu. Obec může zajistit občanům i dopravu obecním traktorem s obsluhou, a to v ceně 150,- Kč za každou započatou čtvrthodinu. Čtvrthodina byla volena záměrně, aby občané
nemuseli platit celé hodiny. Například přistavení kontejneru k domu se dá zvládnout za 15 minut, pokud by
byla stanovena hodinová sazba, platili by občané zbytečně vyšší hodinovou částku.
Případnou likvidaci odpadu si ale musí občané zajistit a případně uhradit sami na vlastní náklady.
JN

Důležité informace
Povinné výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy do 31.8.2022
Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se od 1.9.2022 nebudou moci provozovat kotle na
tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které nebudou splňovat nejméně 3. emisní
třídu, dle normy ČSN 303-5. To znamená, že kotle první a druhé emisní třídy budou muset být nahrazeny
kotli s vyšší emisní třídou. Provozovatel, který bude provozovat kotle 1. nebo 2. emisní třídy po 1.9.2022
riskuje pokutu do výše 50 000 Kč. Hlavním cílem výměny kotlů je zlepšení kvality ovzduší ve městech a
obcích.
Při výměně kotlů mohou občané využít vyhlašovaných dotačních programů jednak z Operačního
programu Životního prostředí nebo z programu Nová zelená úsporám.
Zákon o ochraně ovzduší ukládá provozovatelům kotlů další povinnost související s provozem kotlů
a tou je provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a na vyžádání předkládat obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností doklad o provedení této kontroly. V případě nedodržení této povinnosti je sankce do výše 20 000
Kč. Cílem kontrol je odborné seřízení kotlů v provozu, tak aby produkovaly co nejméně emisí.
Příslušné orgány ochrany ovzduší budou v rámci své kontrolní činnosti identifikovat domácnosti provozující kotle 1. a 2. emisní třídy a prověřovat, zda provozovatelé kotlů dodržují povinnost provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva jedenkrát za tři roky. Proto neriskujte a
zajistěte si výměnu kotlů včas, ať se vyvarujete případným sankcím.
JN

Co nás čeká

KARNEVAL
Obecní úřad a Mateřská škola Prosečné Vás zvou na dětský karneval,
který se bude konat v neděli 24.4.2022 od 14:00 hod na sále KD Prosečné.
Odpoledne plné hudby, soutěží a zábavy.
Všichni jste srdečně zváni!

Prosečenský KURÝR

Strana 6

Prosečenský KURÝR

Strana 7

Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022“ Vrchlabí

KDY: 27.4.2022
kdykoliv mezi 10:00 a 17:00 hod. budou probíhat individuální konzultace, v 11:00 hod a ve
14:00 hod se uskuteční krátká prezentace kotlíkových dotací
KDE: v prostorách sálu kulturního domu Střelnice, Vančurova 378, Vrchlabí
PRO KOHO JE URČEN: pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytové jednotky
nebo rekreačního objektu, kteří chtějí vyměnit starý kotel 1.a 2. emisní třídy.
Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti
předchozím výzvám. Podrobně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po úspěšné
ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále bude občanům ze strany pracovníků
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nabídnuta metodická pomoc s podáním žádosti o
dotaci a realizací projektu.
Veškeré informace naleznete
• na webových stránkách kraje v sekci „Kotlíkové dotace“
https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm
• infolinka: 722 960 675 (provozní doba 8-16 hod)
• e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
Účast na semináři je zdarma
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