OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 07/2020
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
9. 12. 2020 od 18.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.

Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Rozpočtové opatření

Plán inventur majetku k 31. 12. 2020

Rozpočet obce 2021 a rozpočtový výhled

Mosty Hofman – cenová nabídka na provedení mostních prohlídek

Dodatek č. 12 ke Smlouvě o svozu komunálních odpadů (TRANSPORT Trutnov, s.r.o.)

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

Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o příspěvek na provoz pečov. služby Hostinné

Žádost Farní charity Dvůr Králové o příspěvek na provoz občanské poradny Hostinné

Různé – Vyúčtování dotace na nákup knih poskytnuté Městské knihovně Trutnov v r. 2020,
zimní údržba – traktor, nové požární vozidlo Gaz, …

Diskuse

Závěr
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 18.10 h.
Přítomní zast.: Jiří Bachtík, Jan Dostálek, Andrea Fejfarová, Vladimír Krejčíř, Jiří Novák,
Bc. Aleš Tomanica,
Omluvení zast.: Bc. Kateřina Basařová, Jan Basař, Pavel Zeman,
Zápis z jednání: Zápis provede předsedající.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Novák, Dostálek
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Krejčíř, Bc. Tomanica,
Jiný návrh nebyl podán
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh na doplnění programu jednání o body:
- Žádost o obecní dotaci na DČOV – manželé Adolfovi čp. 13
- Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva
- Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění výkonu přestupkové agendy městem Hostinné
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 11/2020
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 11/2020 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 10. 2020. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 9 642 795,- Kč, Výdaje: 9 321 700,- Kč, Třída 8
financ. 321 095,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.

5. Rozpočtové opatření č. 12/2020
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 12/2020 vydaným z pravomoci starosty
k 30. 11. 2020. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 9 908 383,- Kč, Výdaje: 9 560 093,- Kč, Třída 8
financ. 348 290,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č. 13/2020
Zastupitelé projednali a následně schválili Rozpočtové opatření č. 13/2020. Rozpočet po úpravě
Příjmy: 9 908 383,- Kč, Výdaje: 7 243 643,- Kč, Třída 8 financ. 2 664 740,- Kč
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
7. Plán inventur majetku k 31.12.2020
Starosta seznámil ZO s Plánem inventur majetku k 31. 12. 2020, s termínem provedení inventur
a jednotlivými inventarizačními komisemi. O plánu inventur nechal předsedající hlasovat. Plán
inventur majetku k 31.12.2020 byl schválen.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
8. Rozpočet obce Prosečné na r. 2021
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtu obce na r. 2021. Konstatoval, že návrh byl řádně
zveřejněn na úřední desce od 18. 11. 2020 doposud. Rozpočet je sestaven jako přebytkový ve
výši příjmů 8 106 100,- Kč, výdajů 7 717 100,- Kč a tř. 8 - financování ve výši 389 tis. Kč. Starosta
uvedl, že návrh rozpočtu prozatím nereaguje na záležitosti zrušení super hrubé mzdy a daňové
změny, které jsou v současné době projednávány v PS. Rozpočet bude upraven až po schválení
změn v PS. O návrhu Rozpočtu 2021, tak jak byl zveřejněn, nechal po té předsedající hlasovat.
Rozpočet byl schválen.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
9. Střednědobý výhled rozpočtu obce
Starosta seznámil ZO s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce do r. 2023.
Rozpočtový výhled počítá s vyrovnanými položkami na straně příjmů i výdajů a se stabilní
finanční rezervou obce. Starosta přítomné informoval o skutečnosti, že výhled rozpočtu též
prozatím nezohledňuje očekávaný pokles příjmů v souvislosti s v parlamentu projednávaným
návrhem zrušení super hrubé mzdy a změnou výše odpočtu na poplatníka, neboť zatím není
jasné, která varianta bude nakonec v PS schválena. Předsedající nechal po té o návrhu hlasovat.
Střednědobý výhled rozpočtu obce byl schválen.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
10. Mostní prohlídky
Zastupitelé projednali cenovou nabídky fy. Mosty Hofman, Batňovice na provedení hlavních
mostních prohlídek obecních mostů. Cenová nabídka z 2. 11. 2020 je ve výši 37 510,-Kč.
U 8 mostů budou provedeny hlavní mostní prohlídky, jednoho mostu se týká běžná mostní
prohlídka. Zadání mostních prohlídek bylo schváleno.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
11. Dodatek č. 12 ke smlouvě o svozu komunálních odpadů
Starosta seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu,
uzavřené 30.6.2005 se společností Transport Trutnov, s.r.o. Dodatkem se navyšuje cena plnění
smlouvy o 3% z 267 332,-Kč na 275 352,-Kč (ceny bez DPH). Dodatek č. 12 ke smlouvě o svozu
komunálního odpadu byl schválen.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

12. 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 2021 a byly seznámeni s návrhem
veřejnoprávní smlouvy. Součástí Žádosti je i vyúčtování dotace za rok 2020, které vzali
zastupitelé na vědomí. Zastupitelé žádost a Smlouvu o poskytnutí dotace 2500,- Kč na nákup
knih do výměnných fondů na rok 2021 v rámci regionál. knihovnických služeb č. 5252 schválili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
13. Žádost Oblastní charity Červený Kostelec
Starosta seznámil přítomné s doručenou žádostí OCHČK o příspěvek na provoz charitní
pečovatelské služby v Hostinném dle výpočtu žadatele ve výši 23 804,- Kč. Zastupitelé se
seznámily s tabulkou pro výpočet příspěvku. Mají výhrady k účtovaným mzdovým nákladům za
čas strávený dopravou ke klientovi. Po krátké rozpravě navrhl z. Novák výši příspěvku bez
těchto mzdových nákladů, tj. příspěvek ve výši 12 800,-Kč. Jiný návrh nebyl podán. O příspěvku
ve výši 12 800,-Kč nechal předsedající hlasovat – schváleno.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
14. Žádost Farní charity Dvůr Králové
Starosta seznámil přítomné s doručenou žádostí Farní Charity D.K. o příspěvek v navrhované
výši 3000,-Kč, na provoz bezplatné Občanské poradny v Hostinném a Vrchlabí, které jsou
využívány i našimi občany. Po krátké rozpravě navrhl z. Novák příspěvek v letošní výši, tj. 1000,Kč. ZO schvaluje příspěvek pro rok 2021 ve stejné výši, tj 1000,-Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
15. Žádost o poskytnutí dotace na čištění odpadních vod čp. 13
Starosta přítomné seznámil s podanou žádostí o dotaci 40 000,- Kč na ČOV manželů
Adolfových, Prosečné čp. 13, v souladu se schváleným obecním programem „Distribuované
čistění odpadních vod u jednotlivých objektů“ (viz. usnesení ZO č. 07/2018, čl.1.8. z 4.12.2018).
Žádost obsahuje veškeré požadované přílohy – kopie účetních dokladů na částku 70 114,-Kč,
Z kontrolní prohlídky dokončené stavby OŽP MěÚ Vrchlabí, projektovou dokumentaci i doklad o
certifikaci použité technologie (septik + biofiltr). V žádosti jsou vyčísleny i náklady ve výši 40 tis.
Kč za práci provedenou svépomocí, které ovšem ZO neuznalo z důvodu nepodložení těchto
nákladů účetními doklady. ZO žádost posoudilo a smlouvu o poskytnutí dotace z programu
„Distribuované čistění odpadních vod u jednotlivých objektů“ schválilo ve výši 35 000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
16. Pracovněprávní vztah mezi obcí a členem zastupitelstva
ZO projednali vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem
zastupitelstva (dle §84 odst. 2p zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Jedná se např. o případy, kdy
obec formou dohody o provedení práce proplácí mzdu členovi ZO, který je současně velitelem
hasičů, za povinné hasičské školení, apod. ZO vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního
vztahu (§84 odst. 2p zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)mezi obcí a členem zastupitelstva
formou dohody o provedení práce v rámci výkonu služby či práce pro Obec Prosečné.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
17. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – přestupková agenda
ZO projednalo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 29. 08. 2007 o zajištění
výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi městem Hostinné a obcí Prosečné. Dodatkem se
navyšuje cena služby z 920,- na 2500,- Kč za případ a rozšiřují se možnosti ukončení smlouvy.
Zast. chápou důvody navýšení (úhrada za výkon přestupkové agendy stanovená v Čl. 3 odst. 1
se ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy nijak neměnila, narůstající administrativní zátěž
při projednávání přestupků v návaznosti na účinnost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za

přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a v neposlední řadě i na zvyšující se
náklady spojené s výkonem přestupkové agendy, od 01.10.2020 došlo v důsledku nabytí
účinnosti novely trestního zákoníku pod č. 333/2020 Sb. ke zvýšení hranice majetkové škody
mezi přestupkem a trestným činem, a to z 5.000 Kč na 10.000 Kč). Starosta k věci ještě
poznamenal, že pro obec Prosečné byly projednány v letošním roce 3 případy. O dodatku č. 1
bylo hlasováno. ZO schválilo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 29.08.2007 o
zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi městem Hostinné a obcí Prosečné.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
18. Různé
TRAKTOR – starosta informuje přítomné o pořízení traktoru Z 6341 s čelní radlicí, r.v. 1996,
s nájezdem 1600 mth, po prvním majiteli, pořizovací cena 545 700,- Kč (vč. dopravy).
Dokoupeno bylo rozmetadlo inertního materiálu, náhonový hřídel, maják, prac. světlo a nová
baterie. Celková cena vč. zaplaceného povinného ručení 588 106,-Kč.
POŽÁRNÍ VOZIDLO – starosta informoval o pravděpodobném termínu dodání nového auta. Dle
informace ze 4. 12. by mělo být auto dodáno okolo poloviny prosince 2020.
DAŇOVÉ VÝNOSY 2021 – starosta informoval přítomné o vývoji situace v daňových příjmech
v r. 2021 v souvislosti s v PSČR projednávaným zrušením super hrubé mzdy, výše daně z mezd
a výše odpočtu na poplatníka. Předpokládaný pokles příjmů obce je, v závislosti na schválení
konečného znění, v rozmezí 1,3 až 2,1 mil. Kč pro rok 2021. PSČR má ještě jednat o případných
kompenzacích pro kraje a obce. Na konečnou výši našeho rozpočtu si tak musíme počkat.
ODPADY – starosta informoval o změnách, které nastanou v souvislosti s již schváleným
zněním nového zákona o odpadech, který bude účinný od 1.1.2021. Ještě větší důraz bude
kladen na třídění, neboť konečná cena, kterou zaplatíme za likvidaci odpadů je přímo závislá
na poměru nevytříděného odpadu (černé a plechové pop.) k odpadům tříděným (plasty, papír,
sklo, kovy, bioodpad). V průběhu měsíců prosinec a leden budou všechny domácnosti
vybaveny nálepkami s jedinečným čárovým kódem, které si nalepíme na své nádoby na odpad.
Zároveň starosta všechny přítomné obeznámil se svozovým kalendářem jednotlivých komodit
odpadu na celý příští rok. Tento bude uveřejněn v prosincovém Kurýru a k nalezení bude i na
úřední desce.
19. Diskuse
V následné diskusi vystoupili
- p. Bajer – zda je možné změnit velikost příp. navýšit počet popelnic u domu
- p. Erben – nefunkčnost radaru u školy, propagace třídění odpadů ve zpravodaji
- p. Jiřička V. – jaká bude forma Tříkrálové sbírky
- z. Bachtík – situace stále neumožňuje konání vánočních besídek, plesů, vítání občánků apod.

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 19.45 h

Zapsal 9. 12. 2020
Bachtík J

Ověřili:

Krejčíř

Bc. Tomanica

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 07/2020
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
9. 12. 2020 od 18.00 h v Kulturním domě Prosečné.
Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Jan Dostálek, Andrea Fejfarová, Vladimír Krejčíř, Jiří Novák,
Bc. Aleš Tomanica,
Omluveni:
Bc. Kateřina Basařová, Jan Basař, Pavel Zeman
Zastupitelstvo Obce Prosečné
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Dostálek, Novák
a ověřovatelé zápisu Krejčíř, Bc. Tomanica
Zápisem pověřen Bachtík
pro 6, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body:
- Žádost o obecní dotaci na DČOV – manželé Adolfovi čp. 13
- Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva
- Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění výkonu přestupkové agendy městem Hostinné
pro 6, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2020. Rozpočet po úpravě
Příjmy: 9 908 383,- Kč, Výdaje: 7 243 643,- Kč, Třída 8 financ. 2 664 740,- Kč
pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje Plán inventur majetku obce k 31. 12. 2020
pro 6, proti 0, zdržel se 0
5. ZO schvaluje Rozpočet obce na r. 2021 jako přebytkový v navrženém znění
s příjmy ve výši 8.106.100,-Kč, výdaji 7.717.100,-Kč a splátkou úvěru 389.000,-Kč
pro 6, proti 0, zdržel se 0
6. ZO schvaluje provedení periodických mostních prohlídek f. Mosty Hofman dle
cenové nabídky ze 2.11.2020 (37.510,-Kč).
pro 6, proti 0, zdržel se 0
7. ZO schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu uzavřené se
společností TRANSPORT Trutnov, s.r.o.
pro 6, proti 0, zdržel se 0

8. 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 2021
pro 6, proti 0, zdržel se 0
9. ZO schvaluje žádost Oblastní charity Červ. Kostelec o příspěvek na provoz charitní
pečovatelské služby Hostinné.
ZO schvaluje poskytnutí daru pro r. 2021 ve výši 12 800,- Kč
pro 6, proti 0, zdržel se 0
10. ZO schvaluje žádost Farní charity Dvůr Králové o příspěvek na provoz bezplatné
Občanské poradny v Hostinném a ve Vrchlabí.
ZO schvaluje poskytnutí daru pro r. 2021 ve výši 1 000,- Kč
pro 6, proti 0, zdržel se 0
11. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na domovní septik v kombinaci
s biofiltrem manželů Adolfových, Prosečné čp. 13, ve výši 35 000,- 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 0
12. ZO vyslovuje souhlas (dle §84 odst. 2p zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva formou
dohody o provedení práce v rámci výkonu služby či práce pro Obec Prosečné.
pro 6, proti 0, zdržel se 0
13. ZO schvaluje Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 29.08.2007 o zajištění
výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi městem Hostinné a obcí Prosečné
pro 6, proti 0, zdržel se 0

2. Bere na vědomí:
- Rozpočtové opatření č 11/2020 k 31. 10. 2020
Příjmy: 9 642 795,- Kč, Výdaje: 9 321 700,- Kč, Třída 8 financ. 321 095,- Kč
- Rozpočtové opatření č 12/2020 k 30. 11. 2020
Příjmy: 9 908 383,- Kč, Výdaje: 9 560 093,- Kč, Třída 8 financ. 348 290,- Kč
- Vyúčtování dotace poskytnuté Městské knihovně s regionálními funkcemi Trutnov
na nákup knih do výměnných fondů v roce 2020
- Informaci starosty o předpokládaném vývoji daňových příjmů obce v roce 2021
a informaci o pořízeném obecním traktoru (viz. usnesení č. 6/2020 čl.1.6.)

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

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

