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Vážení spoluobčané,
je září 2020 a celá naše společnost se od března potýká s nelehkou epidemiologickou situací. Covid19 bohužel negativně zasahuje i do života obce a tím potažmo každého z nás.
ŠKOLA: Začátkem letošního roku jsme začali intenzivně pracovat na realizaci projektu přestavby bývalé
školy na nájemní bydlení. Prostřednictvím společnosti Witero s.r.o. se nám podařilo na tuto akci získat
v ČERVENCI příslib dotačních prostředků. Jednou z mnoha podmínek však je doložení všech potřebných
dokumentů do 30. 9. 2020. V návaznosti na získanou dotaci vypsala obec v POLOVINĚ SRPNA na realizaci záměru veřejnou zakázku. V zadávacím procesu bylo však účastníky doručeno celkem 7 žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Některé požadavky měly za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek,
bohužel až do 2. 10. 2020. Smlouvu o dílo bychom tak mohli reálně uzavřít po uplynutí 15ti denní lhůty někde okolo 20. 10. 2020 (v ideálním případě). Nebylo tedy reálné doložit MF všechny povinné podklady (vč.
Smlouvy o dílo) v požadované lhůtě. Rekonstrukce školy je rozpočtovaná na 25 mil. Kč a to v roce 2015.
Současná reálná cena je dle odborníků o 25 až 35% vyšší. Riziko, že na požadovanou dotaci ve finále nedosáhneme (termínově již nelze stihnout) a budeme mít po ukončení zadávacího řízení podepsanou smlouvu o
dílo na investici, kterou v současné době prostě nemůžeme zvládnout a je nad naše finanční možnosti i ve
vztahu ke klesajícím příjmům obce (Covid19), je riziko, které jsme jako zástupci obce odpovědni za její hospodaření nemohli akceptovat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli na základě aktuální situace ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ a ustoupit od dotace (a tím prozatím i od realizace celého záměru).
Ač je nám to opravdu upřímně líto, odpovědně prostě nemůžeme obec postavit před investici, u které nemáme předem zajištěné finanční krytí.
VOLBY: V říjnu se konají krajské a senátní volby. Volební místnost je v přísálí Kulturního domu v Prosečném. První kolo voleb se uskuteční v pátek 2. 10. od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. 10. od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo senátních pak o týden později. DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI BUDE VSTUP VOLIČŮM
UMOŽNĚN POUZE V ROUŠKÁCH (budou k dispozici i s desinfekcí ve volební místnosti).
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: Covid19 bohužel zasáhl i do života těch nejmenších. Tradiční květnové vítání jsme
odložili na podzimní říjnový termín, ale ani ten nám současní situace neumožní. Proto jsme z preventivních
epidemiologických důvodů rozhodli o mobilním uvítání našich nových občánků (mimochodem k uvítání
máme 10 dětí). Všechny Vás, milí rodiče, objedeme s panem místostarostou a blahopřání i dárky předáme
osobně. Omlouváme se za toto náhradní řešení, ale starost o zdraví našich občanů a těch nejmenších
zejména, je na prvním místě. Děkuji Vám za pochopení.
Jiří Bachtík
starosta

Zprávy z činnosti zastupitelstva obce
VZZO 28.5.2020
V úvodu zasedání seznámil starosta přítomné
s Rozpočtovými opatřeními č. 3/2020 a 4/2020,
která byla vydána z pravomoci starosty. Dále zastupitelé projednali a následně schválili Účetní závěrku a Výsledek hospodaření obce za rok 2019.
Výsledek hospodaření + 4 383 179,93 Kč. Následovalo schválení Závěrečného účtu obce včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019. ZO dále schválilo Účetní závěrku a
Výsledek hospodaření Mateřské školy Prosečné.
Výsledek hospodaření + 12 673,53 Kč. Na návrh
MŠ Prosečné zastupitelé schválili vypořádání tohoto hospodářského výsledku, a to převodem
částky 608,26 Kč na pokrytí zůstatku ztráty z roku
2018 a převodem zbylé částky do rezervního
fondu. Starosta seznámil přítomné s Žádostí
Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. o projednání
zařazení naší obce do územní působnosti MAS
Krkonoše pro další programové období, to je na
období mezi r. 2021 – 2027. Zastupitelé zařazení
obce do územní působnosti MAS Krkonoše, z.s.
na období 2021 – 2027 schválili. Dále zastupitelé
schválili Smlouvu o umístění, instalaci a provozu
komunikačních zařízení s firmou SATAN s.r.o.,
Trutnov. Společnost bude připojení k internetu
„vzduchem“ poskytovat občanům jako další možnost k již existující nabídce (Barta.net). Zastupitelé projednali a schválili Zadávací dokumentaci
Veřejné zakázky malého rozsahu - výzvu k podání
nabídek na dodávku nového Požárního vozidla
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DA-L2Z pro JPO V Prosečné. Obec Prosečné je
zřizovatelem jednotky požární ochrany zařazené
do kategorie JPO V. Jednotce dosud slouží jediný
dopravní automobil DA-8 L1Z Avia 30, jehož
stáří přesahuje 40 let a je již za hranicí své životnosti. Zastupitelé zároveň jmenovali Výběrovou
komisi ve složení Jiří Bachtík, starosta, Jiří Novák, místostarosta, Jan Dostálek, zastupitel a velitel JPO V a Vratislav Jiřička, strojník a řidič JPO
V. Tuto komisi zastupitelé zároveň pověřili konečným výběrem dodavatele požárního vozidla.
Starosta seznámil přítomné s investičním záměrem výstavby až 12-ti větrných elektráren v katastru obce. S žádostí o vyjádření zastupitelů k tomuto záměru se na ZO obrátila společnost J&P
Wind s.r.o., Hesseliova, Broumov. Zastupitelé o
záměru diskutovali a konstatovali, že od minulého
projektu společnosti JUWI s.r.o (5 VE) uběhlo již
15 let a názory občanů na tuto záležitost mohou
být odlišné. Realizace záměru by byla podmíněna
i změnou ÚPD Prosečné. Zastupitelé se shodli na
návrhu z. Basaře, že před dalším jednáním ve věci
vlastního záměru, je třeba po investorovi žádat
další kroky k získání podrobnějších informací o
projektu a po té oslovit občany s žádostí o jejich
názor na tuto záležitost, kterým se bude ZO řídit.
Zastupitel Zeman návrh společnosti J&P Wind
s.r.o odmítl. Zastupitelé se dohodli, že po investorovi požadují uspořádat pro zájemce z řad občanů
exkurzi do obdobného věterného parku, zpracovat
a předložit vizualizaci větrného parku z pohledu z
údolí obce (viditelnost VE ze zastavěné části
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obce) a konkretizovat (vyčíslit) ekonomický přínos pro obec ještě před rozhodnutím o záměru.
Následně zastupitelé projednali žádost Linky bezpečí, z.s., který žádá obec o finanční podporu
5000,- Kč na provoz dětské krizové tel. linky 116
111. Zastupitelé žádost projednali a schválili příspěvek ve stejné výši jako loni, tj. 1000,-Kč. Starosta seznámil přítomné s doručeným sdělením
exekutora JUDr. Součka, o zahájení insolvenčního
řízení s dlužníkem obce panem P.Č. (v r. 2005 nájemce hospody). Zahájením insolvence nelze dále
provést nařízenou exekuci dle rozhodnutí č. 083
EX 325/06. Dlužníkovi zbývá obci doplatit dluh
95 303,- Kč za nedodržení výpovědní lhůty v r.
2005, které by obec mohla přihlásit do insolvenčního řízení. Doposud, za 14 let, bylo vymoženo
14 222,-Kč. Jelikož dlužník je poživatelem invalidního důchodu a přednostní přihlášené pohledávky převyšují 300 tis. Kč, rozhodli zastupitelé o
odpisu pohledávky za panem P. Č. z důvodu nedobytnosti.

VZZO 15.7.2020
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením
č. 6/2020 vydaným z pravomoci starosty. Následovalo projednání záležitosti přípravy veřejné zakázky na dodavatele stavby Rekonstrukce bývalé
školy na nájemní byty. ZO schválilo seznam
přímo obeslaných dodavatelů, členy výběrové komise za obec Prosečné, a to jmenovitě Bachtík,
Novák, Bc. Tomanica a Zeman. Zároveň zastupitelé schválili další podmínky Zadávací dokumentace. Zastupitelé projednali výsledek zadávacího
řízení v rámci VZMR na dodávku nového požárního vozidla pro JPO obce. Výběrová komise informovala zastupitelé, že poptávkové řízení bylo
otevřené, bylo přímo osloveno pět dodavatelů. Na
zakázku reagovali dva dodavatelé, z toho pouze
jeden (ELTRANS Liberec s.r.o.) zaslal konkrétní
nabídku na dodávku požárního vozidla Gaz Vydra
4x4 v hodnotě 1 182 775,- Kč (vč. DPH). Výběrová komise uvedla, že nabídka ELTRANS Liberec s.r.o. splnila všechna zadání VZMR a doporučila ZO dodavatele požárního vozidla ELTRANS
Liberec s.r.o. a Kupní smlouvu schválit. Výsledek
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výběrového řízení i Kupní smlouva byly schváleny. ZO projednali a schválili návrh aktualizovaného Řádu veřejného pohřebiště. Starosta upozornil na některé změny od současného, doposud
platného řádu. V novém řádu je mimo jiné zakotveno, jak nakládat s německými hroby, je upravena nájemní doba, výsadby trvalé zeleně a podobně. Dále zastupitelé schválili finanční dar ve
výši 5 000,- Kč pro Domácího hospic Duha o.p.s.
Hořice v/P, zařízení Vrchlabí. Žádost o příspěvek
zaslala i Asociace rodičů postižených dětí – Klub
RADOST. Zastupitelé, s odvoláním na podporu
obdobných organizací regionálně bližších, poskytnutí příspěvku neschválili. Starosta seznámil přítomné s nabídkou Sdružení místních samospráv
ČR. Sdružení místních samospráv ČR je nevládní
apolitickou organizací s celostátní působností,
která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze
širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv
lze zmínit především prosazování spravedlivého
dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR
(rozpočtové určení daní). V poslední době se sdružení významně podílelo na alespoň částečném navrácení peněz, které byly obcím sebrány v souvislosti s kompenzacemi Covid-19. Roční členský
příspěvek je tvořen z paušálu 2500,- Kč a 2,-Kč na
trvalého obyvatele. Zastupitelé členství schválili.
Zastupitelé se seznámili se Sdělením Ministerstva
financí o přidělení dotace na nájemní bydlení,
která se týká žádosti v souvislosti s rekonstrukcí
bývalé školy. Ministerstvo financí, jako poskytovatel dotace ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná podkladní správa, v souladu se schválenou
dokumentací programu 298 22 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR a na základě výzvy VPS-223-22020 Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury, vyhodnotilo naši žádost
o poskytnutí dotace s následujícím výsledkem: Žádosti se vyhovuje v plném rozsahu (až 10 mil. Kč)
Na základě vyhodnocení obdržených žádostí o poskytnutí dotace byla naše akce zařazena k financování do státního rozpočtu pro rok 2020. Podmínkou je, že do 30.9. obec doloží stavební povolení,
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ukončené výběrové řízení na dodavatele a podepsanou smlouvu o dílu. Čerpat dotaci lze pouze v
letošním roce. Dále zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č. 7/2020, ve kterém se promítly
schválené položky. Zastupitelé projednali vizualizaci větrného parku, kterou požadovali v souvislosti se záměrem společnosti JP Wind, s.r.o, výstavby až 12-ti větrných elektráren v katastru
obce. Na základě této vizualizace a zastupitelem
Zemanem předložené studie o vlivu VE na lidské
zdraví, kde bezpečnou vzdáleností jsou 3 km od
obydlí (studie uvádí 2 míle), se většina zastupitelů
shodla na zamítavém stanovisku k záměru. Zastupitel Basař navrhl zredukování počtu VE v záměru
na 6 vzdálenějších větrných elektráren. Zastupitelé
schválili zamítavé stanovisko a proto o návrhu zastupitele Basaře již nebylo hlasováno. Starosta seznámil přítomné s výší dluhu na nájemném za užívání služebního bytu k prodejně potravin. Zastupitelé záležitost projednali a shodli se na skutečnosti, že v zájmu podpory zachování obchodu v
obci je třeba ke služebnímu bytu přistupovat individuálně, odlišně od běžných nájemních bytů, neboť užívání služebního bytu je přímo vázáno na
poskytování služeb naším občanům tj. provozování prodejny potravin. Navrhli proto na stávající
dluh uzavřít s nájemníkem splátkový kalendář na

24 měsíců a další užívání služebního bytu s nulovým nájmem, neboť obec má zájem zachovat prodejnu potravin a toto je cílená podpora zachování
provozu prodejny. Tento návrh zastupitelé schválili.

Mimořádné zasedání ZO 17.8.2020
ZO opět projednali návrh aktualizovaného Řádu
veřejného pohřebiště. Starosta znovu zdůraznil některé změny od současného, doposud platného
řádu. V novém řádu je mimo jiné zakotveno, jak
nakládat s německými hroby, je upravena nájemní
doba na 12 let (souvisí s 12ti letou tlecí dobou). K
návrhu nového Řádu veřejného pohřebiště bylo
vydáno kladné stanovisko Krajské hygienické stanice (č.j. KHSHK 22976/2020/HOK.TU/Čer) a
vydán souhlas KÚ Královéhradeckého kraje (č.j.
KUKHK-23413/RG/2020). ZO schválilo vydání
aktualizovaného Řádu veřejného pohřebiště, jehož
účinnost je od 1. 9. 2020. Zastupitelé dále projednali textové znění Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Přestavba objektu čp. 117 na nájemní bydlení“. Znění zadávací dokumentace bylo
schváleno.
Jiří Novák
místostarosta

Ze života v obci
Letní putování za pohádkou
Jaro bylo silně poznamenáno koronavirovou krizí a restrikcemi a omezeními s ní spojenými. Pořádání akcí bylo výrazně omezeno. Naše děti tak přišly o tradiční Den dětí. O další tradiční akci, konkrétně
Letní putování za pohádkou, však již ochuzeny nebyly.
V sobotu 18. července tak mohli všichni vyrazit „za pohádkou“. Akce startovala jako každý rok u
rybníka. Trasa vedla přes kopec na fotbalové hřiště. Cestou čekalo na děti celkem 10 stanovišť. V cíli pak
byli připravení střelci se svou střelnicí, dále hasiči se svým stanovištěm a také fotbalisté se svou soutěží. Nechybělo ani oblíbené malování na obličej. Na každém stanovišti děti plnily úkoly. Za jejich splnění je čekala
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odměna. Na tomto místě by organizátoři, Monika N. a Michal
H., chtěli poděkovat zastupitelům za schválenou finanční podporu této akci. Poděkovat by chtěli samozřejmě i všem, kteří
s akcí pomohli. To znamená všem, kteří se převlékli do kostýmů
a v roli pohádkových bytostí potěšili naše děti. Poděkování patří
i střelcům, hasičům a fotbalistům. Děkujeme i sponzorům. Děkujeme také všem za dobrovolné vstupné. Z peněz se pořídí
další rekvizity a kostýmy, aby příští rok bylo zase něco nového.
Účast na akci pořadatelům doslova vyrazila dech. Letošní putování přilákalo celkem 98 dětí! A to je, myslím si, ta
největší odměna pro pořadatele a účinkující. Je vidět, že obliba této tradiční akce rok od roku stoupá. Za
obec i sám za sebe musím organizátorům poděkovat, že mají chuť pro nás a naše děti něco udělat. Už se těšíme na příští rok a třeba ta stovka padne 
JN

Letní kino
Stejně jako v loňském roce, tak i letos, nám naši zastupitelé zajistili filmovou projekci v rámci mobilního letního kina.
Letos se promítalo v sobotu 8. srpna. K vidění byla úplná filmová novinka české produkce, a to letní komedie 3 bobule.
Počasí nám přálo. Na promítání, které bylo pro všechny
opět zcela zdarma, dorazila spousta diváků všech věkových kategorií a to nejen místních, ale i z okolních měst a obcí. Prostor
před promítacím plátnem se brzy zaplnil dekami, stoličkami a
židličkami.
Bylo to další příjemné zpestření léta a věřím, že se nám
podaří zajistit letní kino i na příští rok.
JN

Sportovní odpoledne
Na sobotu 16. srpna si Monika s Michalem, ve spolupráci s Obecním úřadem, připravili pro děti, jako
náhradu za neuskutečněný Den dětí, odpoledne plné her a sportování.
Celá akce probíhala na fotbalovém hřišti. Na děti čekalo šest stanovišť s různými sportovními úkoly.
Za splnění všech úkolů byly děti odměněny. Věcné ceny zafinancoval Obecní úřad.
Skákalo se v pytli, nechyběla překážková dráha, děti musely předvést i fotbalové dovednosti, šikovnost musely prokázat s pingpongovým míčkem a pálkou. Míčem házely na koš a rovnováhu prověřily na
dráze z kulánků.
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Na své si přišli i rodiče. Připravená byla totiž i soutěž pro
ně, a to o šampaňské. A řada dalších soutěží a her. Celé odpoledne moderoval a hudbou doprovázel Sláva Šmíd, který dodal
další věcné ceny.
Nesmíme zapomenout poděkovat fotbalistům za zapůjčení
dresů a sportovních pomůcek, Mirce B. za skvělé koláčky a Michalovi za sponzorský dar.
Na akci dorazilo celkem 36 dětí. Že by se děti zalekly
sportu? Nebo snad rodiče? Dnešní doba je asi taková, jen málo
dětí vymění počítač nebo tablet za trochu pohybu. Uvidíme, jestli
příští rok bude účast větší.
JN

Fotbalová sezóna odstartovala
Koronavirus silně ovlivnil i sportovní život. Jarní část fotbalové sezóny byla zrušena. Fotbalisté Sokola Prosečné tak obsadili v nedohrané sezóně celkové 7. místo. Nový
ročník odstartoval svou podzimní částí.
Po šesti odehraných zápasech má Sokol na kontě 12 bodů za tři výhry, dvě remízy a jednu prohru. Jeden bod navíc pak získali naši fotbalisté v penaltovém rozstřelu
s týmem Dolní Kalné B. To vše sečteno a podtrženo znamená aktuální 8. místo v osmnácti členné tabulce. Na vedoucí trio ztrácí naši fotbalisté pouhé dva body. Domácí bilance našich borců je
skvělá. Ze čtyř domácích zápasů tři vyhráli a v jednom remizovali.
Doufejme, že situace dovolí v rozehrané sezóně pokračovat. Na podzim nás na domácím hřišti čekají
ještě zápasy s Rudníkem, Horním Maršovem, Svobodou a Černým Dolem. Proto neváhejte a přijďte naše
fotbalisty podpořit!
JN

Ke hřbitovu po asfaltu
Na konci měsíce června proběhla další etapa oprav a rekonstrukcí místních komunikací. Asfaltovala se příjezdová cesta
v části obce zvané Slunečná. Současně s touto akcí proběhla další
úprava cesty ke hřbitovu. Štěrkový povrch cesty se ukázal jako nevhodný. Nadměrná prašnost obtěžovala obyvatele sousedící s touto
cestou. Proto obec přistoupila k vyasfaltování této cesty i s přilehlým parkovištěm. Celá tato akce, tedy napojení Slunečné a cesta ke
hřbitovu, si vyžádala celkové náklady ve výši 368 000,- Kč.
JN
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Různé
Podpořte Život bez bariér, z. ú. v dobročinné sbírce!
Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském kraji 15 let provozuje rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje sociální služby, zaměstnává handicapované v chráněných dílnách, realizuje projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, organizuje sportovní, kulturní aktivity. Organizace
zakoupila na splátky v roce 2006 objekt opuštěné bývalé nemocnice
(kdysi paulánský klášter) s cílem oživit areál pro zajištění sociálních a
doplňkových služeb, vytvořit zde komunitní centrum a prostor pro setkávání lidí všech cílových skupin bez rozdílu věku a postižení.
Život bez bariér, z.ú. má vícezdrojové financování (dotace, příspěvky,
tržby za služby, dary, atd.) určené převážně na mzdové a provozní náklady. Investice typu oprava střechy
nelze z dotací hradit. Organizace je neziskový sektor a nemá vlastní finanční zdroje.
Pokud nás chcete podpořit, je to opravdu jednoduché
1) Stačí si dát na webové stránky odkaz Donia - https://www.donio.cz/ZivotBezBarier
2) Po právě straně se můžete rozhodnout jakou částkou (od 100 Kč) nás podpoříte
3) Dá se platit přes bankovní účet a nebo online platební kartou
4) Zadáte svojí e-mailovou adresu (posílá se zpětná vazba, že platba přišla v pořádku)
5) Můžete si nechat zaslat potvrzení o daru, které lze využít do účetnictví
6) A jako poslední krok kliknete na tlačítko přispět a je to!
Děkujeme, že nám pomáháte. Každá koruna se počítá.

Nový systém svozu komunálního odpadu se osvědčil
Změna systému svozu odpadu, kterou jsme nastartovali ve druhém čtvrtletí letošního roku, už přináší svoje ovoce. Je vidět, že vybavit domácnosti nádobami na papír a plasty, byla správná volba.
Pro občany je nyní pohlednější a daleko jednodušší odpad třídit. S vytříděným
odpadem nemusí zajíždět na sběrná místa. Poměr tříděného odpadu stoupá. Konkrétní
výsledky a čísla budeme znát na konci roku nebo na začátku roku příštího. Tímto krokem se nám daří snižovat podíl netříděného odpadu a naplňovat tak cíle Evropské unie.
Další obrovské plus tohoto systému je fakt, že z obce zmizely haldy odpadu a nepořádku, které se
vršily na každém místě, kde byly umístěny sběrné kontejnery na tříděný odpad. Proto nepolevujme a třiďme
dál
JN

Prosečenský KURÝR

Strana 7

ROZPIS SVOZU ODPADŮ DO KONCE ROKU

SKO

,

PLASTY,

PAPÍR

ŘÍJEN 2020: pondělí 5.10. – SKO, 12.10. – PAPÍR, 19.10. – SKO, 26.10. – PLASTY
LISTOPAD 2020: 2.11. – SKO, 9.11. – PAPÍR, 16.11. – SKO, 23.11. – PLASTY, 30.11. – SKO
PROSINEC 2020: 7.12. – PAPÍR, 14.12. – SKO, 21.12. – PLASTY, 28.12. – SKO,
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