OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 04/2021
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
29. 7. 2021 od 20.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.
Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Darovací smlouva – požární vozidlo AVIA obci Čermná

Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování (Zásilkovna, s.r.o.)

Nákup traktorového nosiče kontejnerů Portýr 5 se dvěma kontejnery

Různé, diskuse,
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 20.00 h.
Přítomni zast.: Jiří Bachtík, Jan Basař, Jan Dostálek, Vladimír Krejčíř, Jiří Novák, Bc. Aleš
Tomanica, Pavel Zeman,
Omluveni:
Bc. Kateřina Basařová, Andrea Fejfarová,
Zápis z jednání: Zápis provede předsedající.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Novák, Zeman
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Dostálek, Bc.Tomanica
Jiný návrh nebyl podán
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. Program jednání
Zastupitelům byl předložen ke schválení program jednání doplněný o body:
- Zadání zpracování PD rekonstrukce mostu U Kostela
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. Darovací smlouva požárního vozidla AVIA
ZO projednali poskytnutí daru – nadbytečného požárního vozidla AVIA A 31.1, r.v. 1979 – Obci
Čermná za účelem vybavení jednotky SDH v obci. Starosta konstatoval, že Záměr darovat věc byl
řádně zveřejněn na úřední desce od 1. do 16. 7. 2021. Seznámil přítomné s textem Darovací
smlouvy a o poskytnutí daru a Smlouvě nechal hlasovat. Darování bylo schváleno.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování
ZO projednali návrh smlouvy společnosti Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12,190 00 Praha 9,
o poskytnutí 2,1 m2 plochy obecního pozemku (u KD, st.p.č. -27, Prosečné, k bezplatnému
užívání za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny výdejního automatu zásilek.
Starosta informoval o zákonném zveřejnění záměru na úřední desce od 1. do 17. 7. 2021.
Zastupitelé Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

6. Kontejnerový nosič Portýr 5 se dvěma kontejnery
Starosta informoval přítomné, že po zadání z minulého jednání, zjišťoval ceny traktorových
nosičů kontejnerů. Osloveni byli dodavatelé nové techniky, ale bylo vyhledáváno i mezi ojetými
stroji. Nabídka na nový nosič Portýr 5 od společnosti AGRICO s.r.o, Týniště nad Orlicí je v cenách
bez DPH – 340 tis. Kč podvozek, 90 tis. Kč 1ks kontejneru. Nabídka ojetého rok starého
(v záruce) nosiče Portýr 5 se dvěma kontejnery (o objemu 3,5 a 7,5 m3) je za 330 tis.Kč bez DPH
za komplet. Zastupitelé posoudili nabídku ojetého stroje jako výhodnou. Zastupitel Krejčíř
navrhl nejprve fyzicky ověřit technický stav. ZO schválili pořízení tohoto zánovního kompletu,
podmíněné ověřením odpovídajícího technického stavu způsobilou osobou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Projektová dokumentace na rekonstrukci mostu U Kostela
Starosta informoval přítomné o dnešním jednání na SPÚ v Trutnově ve věci KPÚ Prosečné a
koordinaci činností Obce a SPÚ. Pro špatný (nevyhovující) stav mostu U Kostela, který by měl být
páteřním pro budoucí zemědělskou komunikaci podél Suchého potoka, je nezbytné tento most
zrekonstruovat. Jednání na SPÚ Trutnov byl přítomen i z. Basař, který informace starosty doplnil
údaji o současných požadavcích na nosnosti mostů. Zástupce společnosti Mosty Hofman, který
byl též jednání v Trutnově přítomen, navrhuje rekonstrukci stávající technologií – betonové
nosníky (z hlediska nosnosti téměř bez omezení, minimální údržba, nejlepší poměr cena-účel).
Zast. Zeman vznesl dotaz, zda již někdo jednal s vlastníky navazujících nemovitostí o záměru
KPÚ. Toto je plně v kompetenci SPÚ, uvedl starosta. V zájmu připravenosti na pozemkové úpravy
schválili ZO zadání projektu na rekonstrukci mostu společnosti Mosty Hofman, která dlouhodobě
vykonává technický dozor mostů v obci.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
8. Diskuse
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 20.45 h

Zapsal 29. 7. 2021
Bachtík J

Ověřili: Dostálek
Bc.Tomanica

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 04/2021
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
29. 7. 2021 od 20.00 h v Kulturním domě Prosečné.

Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Jan Basař, Jan Dostálek, Vladimír Krejčíř, Jiří Novák, Bc. Aleš
Tomanica, Pavel Zeman
Omluveni:

Bc. Kateřina Basařová, Andrea Fejfarová,

Zastupitelstvo Obce Prosečné
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Novák, Zeman
a ověřovatelé zápisu Dostálek, Bc. Tomanica
Zápisem pověřen Bachtík
pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o bod
- Zadání zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci mostu U Kostela
pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje dar obci Čermná – Požární vozidlo AVIA 31 - DA8L1Z (RZ: 1H4 2101,
r.v. 1979). ZO schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Obcí Prosečné a Obcí Čermná
pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje poskytnutí 2,1 m2 plochy st.p.č. -27 kú. Prosečné (u KD Prosečné)
k bezúplatnému užívání společnosti Zásilkovna s.r.o. za účelem umístění, provozu,
servisu a případné obměny výdejního automatu zásilek Z-Box.
ZO schvaluje „Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování“
pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. ZO schvaluje pořízení ojetého (rok starého) traktorového kontejnerového podvozku
Portýr 5 se dvěma kontejnery (o objemu 3,5 a 7,5 m3) dle nabídky portálu Bazoš.cz
za pořizovací cenu 330 000,- Kč + DPH (399 300,- vč. DPH), prodávající Štěpán Cyrus,
Višňová-Minkovice, za předpokladu, že technický stav, který bude fyzicky ověřen u
prodejce, odpovídá údajům v inzerátu.
pro 7, proti 0, zdržel se 0

6. ZO schvaluje zadání zpracování PD rekonstrukce mostu U Kostela se zachováním
současné konstrukční technologie (betonové nosníky). Zadáno bude společnosti
MOSTY Jan Hofman s.r.o., Batňovice 245, 542 32 Úpice
pro 7, proti 0, zdržel se 0

…………………………….
starosta Jiří Bachtík

…………………………….
místostarosta Jiří Novák

