OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 04/2020
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
15. 7. 2020 od 19.oo hod. v zasedací místnosti OÚ Prosečné.
Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Rozpočtová opatření

Veřejná zakázka na dodavatele stavby rekonstrukce bývalé školy na nájemní bydlení
- schválení seznamu přímo obesílaných dodavatelů
- schválení členů výběrové komise
- schválení dalších podmínek VŘ

Výsledek VZMR na dodávku požárního vozidla pro JPO-V Obce Prosečné
- Schválení Kupní smlouvy na dodávku Požárního vozidla pro JPO-V

Aktualizace Řádu veřejného pohřebiště obce na základě novelizace zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví.

Domácí hospic Duha, o.p.s. Hořice – žádost o finanční dar

Klub RADOST Prostějov (asociace rodičů postiž. dětí) – žádost o finanční dar

Různé

Diskuse

Závěr
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 19.00 h.
Přítomni zast.: Jiří Bachtík, Jan Basař, Jan Dostálek, Andrea Fejfarová, Jiří Novák, Bc. Aleš
Tomanica, Pavel Zeman,
Omluvení zast.: Bc. Kateřina Basařová, Vladimír Krejčíř,
Zápis z jednání: Zápis provede předsedající.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl Návrhovou komisi ve složení: Basař, Novák
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Dostálek, Fejfarová
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:
- nabídka členství ve Sdružení místních samospráv ČR
- Sdělení MF o poskytnutí dotace na byty čp. 117 a Podmínky registrace
- vizualizace záměru výstavby větrných elektráren
- dlužné nájemné za služební byt
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. Rozpočtové opatření č. 6/2020
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 6/2020 vydaným z pravomoci starosty
k 30. 6. 2020. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 8 844 480,- Kč, Výdaje: 8 414 840,- Kč, Třída 8
financ. 429 640,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.

5. Rekonstrukce bývalé školy na nájemní byty
Zastupitelé projednali záležitosti přípravy veřejné zakázky na dodavatele stavby Rekonstrukce
bývalé školy na nájemní byty. Schválili seznam dodavatelů, kteří budou Zadávací dokumentací
přímo obesláni - STAS, s.r.o., Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí, HAASE s.r.o. Vítězná-Kocléřov
138, 544 01 Dvůr Králové n.L., Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76
Chotěvice, STAVANT CZ s.r.o., Horní brána 6, 543 71 Hostinné, Laušman a Malý s.r.o., Metyšova
150, 514 01 Jilemnice, BAK stavební společnost, a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 Krč,
schválili členy výběrové komise za Obec Prosečné - zastupitelé Bachtík, Novák, Bc. Tomanica,
Zeman a schválili další podmínky Zadávací dokumentace - Obálky s nabídkami budou doručeny
na adresu zadavatele tj. Obec Prosečné, Prosečné 37, PSČ 543 73 Prosečné, předpokládaná
hodnota zakázky dle rozpočtu stavby je současně nejvyšší možnou nabídkovou cenou uchazečů,
nabídky, které tento požadavek nesplňují, budou vyřazeny, termín dokončení stavby – prosinec
2023, vyčerpání max. výše poskytnuté dotace v roce 2020 - text v zadávací dokumentaci
nutné konzultovat s JUDr. Janem Salmonem (Witero s.r.o., administrátor VZ)
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. Výsledek zadávacího řízení a Kupní smlouva na dodávku požárního vozidla
ZO projednali výsledek zadávacího řízení v rámci VZMR na dodávku nového požárního vozidla
pro JPO obce, jako náhradu za současnou hasičskou Avii (r.v. 1979). Výběrová komise
informovala zastupitelé, že poptávkové řízení bylo otevřené (uveřejněno na profilu zadavatele,
na úřední desce obce, na webových stránkách obce a na portále www.poptavej.cz) a bylo přímo
osloveno pět dodavatelů. Na VZMR reagovaly 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. Zastupitel Basař přednesl dotaz na financování, zda nezvážit pořízení
vozu na leasing (o této možnosti zastupitelé při zadávání poptávky též uvažovali) a šetřit
prostředky na další investice např. do komunikací a mostů. Ostatní zastupitelé preferují uhrazení
z rozpočtu obce s ohledem na komplikované vlastnictví v případě leasingu (předmět až do
splacení vlastní leasingová společnost). Po té nechal předsedající hlasovat nejprve o návrhu
schválení výsledku řízení a schválení Kupní smlouvy s úhradou z rozpočtu obce. Návrh byl
schválen a starosta byl pověřen podpisem Kupní smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Aktualizace Řádu veřejného pohřebiště
ZO projednali 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 apod. Znění
nového Řádu v.p. zastupitelé schválili. Nyní je poskytnut Krajské hyg. stanici a po té ho ještě
bude schvalovat Krajský úřad KHK. Následně může být nový Řád v.p. k 1.9.2020 vydán
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
8. Domácí hospic DUHA
Starosta informoval přítomné o došlé žádosti Domácího hospice Duha o.p.s. Hořice v/P, zařízení
Vrchlabí, o příspěvek. Zastupitelé schválili tomuto subjektu pro letošní rok dar ve výši 5000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. Klub RADOST Prostějov
Žádost o příspěvek zaslala i Asociace rodičů postižených dětí – Klub RADOST. Zastupitelé,
s odvoláním na podporu obdobných organizací regionálně bližších, poskytnutí příspěvku
neschválili.
Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0

10. Nabídka členství ve Sdružení místních samospráv ČR
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). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších
legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů
venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným
partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. V poslední době se významně podílelo na alespoň
částečném navrácení peněz, které byly obcím sebrány v souvislosti s kompenzacemi Covid-19.
Pro členy zajišťuje zdarma právní poradenství, školení, semináře, poradenskou činnost v oblasti
GDPR, dotací apod. Roční členský příspěvek je tvořen z paušálu 2500,- Kč a 2,-Kč na trv. obyv.
ZO členství ve SMSČR schválilo
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
11. Sdělení MF o přidělení dotace
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-223-2-2020 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,
ukončené výběrové řízení na dodavatele a podepsanou smlouvu o dílu. Čerpat dotaci lze pouze
v letošním roce. V této souvislosti informoval starosta zastupitelé, že na stavebním úřadě
v Hostinném ještě není projektanty podána žádost o stavební povolení. Ing. arch. Schmied však
přislíbil, že do konce tohoto týdne, bude zažádáno.
Zastupitelé vzali Sdělení a Podmínky na vědomí
12. Rozpočtové opatření č. 7/2020
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020, kde jsou zohledněny i dnes schválené položky.
Rozpočet po úpravě Příjmy: 8 844 480,- Kč, Výdaje: 8 674 700,- Kč, Třída 8 financ. 169 780,- Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
13. Vizualizace záměru společnosti JP Wind s.r.o. - výstavba VE v katastru obce Prosečné
Zastupitelé projednali v souvislosti se záměrem společnosti JP Wind, s.r.o, výstavby až 12-ti
větrných elektráren v katastru obce, vizualizaci větrného parku z pohledu z údolí obce
(viditelnost VE ze zastavěné části obce), jako jednu z podmínek, kterou zastupitelé požadovaly
po investorovi usnesením z minulého jednání. 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 zdůraznil rostoucí potřebu výroby elektřiny, ale „nikdo nechce
jaderné elektrárny, solární parky, větrné elektrárny atd.“, uvedl z. Basař. Navrhoval zredukování
počtu VE v záměru na obci vzdálenějších 6 VE. Předsedající nechal hlasovat nejprve o prvním
návrhu zamítavého stanoviska.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Basař)
O návrhu z. Basaře již dále nebylo vzhledem k výsledku předchozího hlasování hlasováno.
14. Dlužné nájemné za služební byt
Starosta seznámil přítomné s výší dluhu na nájemném za užívání služebního bytu k prodejně
potravin. Vyzval zastupitele, ať rozhodnou, jak s dluhem naložit. Nabídl tři varianty řešení.

1. možné vypovězení nájmu z důvodu neplacení nájemného, což se rovná konci prodejny
potravin, 2. prominutí dluhu, zde ale narazíme na nerovný přístup k nájemníkům a 3.
poskytnout nájemníkovi přiměřenou lhůtu k zaplacení dluhu, uved starosta. 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 měs. a další užívání služebního bytu s nulovým nájmem, neboť obec má zájem zachovat
prodejnu potravin a toto je cílená podpora zachování provozu prodejny. O návrhu bylo
hlasováno.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ve 21:15 h opouští jednání z. Dostálek (noční směna)
15. Různé
LETNÍ KINO - Starosta informoval přítomné o letním promítání v sobotu 8. 8. na fotbalovém
hřišti (alternativně v KD) a o tom, že se podařilo zajistit filmovou novinku 3Bobule
KOLIZE TERMÍNŮ – starosta přítomné informoval o skutečnosti, že z důvodu posunutí
fotbalových soutěží do období prázdnin, koliduje 15.8. plánovaný turnaj v nohejbale s domácím
zápasem TJ Sokol Prosečné. Pro nohejbal budou organizátoři hledat náhradní termín
PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU – starosta přítomné seznámil s poděkováním p. Novákové za
finanční podporu akce ze strany obce
KOSTEL – starosta informoval o provedeném čištění okapů a náletových dřevin na kostele
16. Diskuse
V následné diskusi vystoupili
- z. Zeman s dotazem na likvidaci odpadu ze stavebního pozemku,
- starosta se ohradil proti tvrzením, která zazněla na schůzce v MŠ, kam bohužel nebyl nikdo
ze zástupců obce pozván,
- p. Popelková se dotazovala na připojení k internetu společnosti SATAN

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 21.37 h

Zapsal 15. 7. 2020
Bachtík J

Ověřili: Dostálek
Fejfarová

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 04/2020
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
15. 7. 2020 od 19.00 h v zasedací místnosti OÚ Prosečné.
Přítomní zastupitelé: Jiří Bachtík, Jan Basař, Jan Dostálek, Andrea Fejfarová, Jiří Novák,
Bc. Aleš Tomanica, Pavel Zeman
Omluveni:
Bc. Kateřina Basařová, Vladimír Krejčíř
Zastupitelstvo Obce Prosečné
1. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Basař, Novák
a ověřovatelé zápisu Dostálek, Fejfarová
Zápisem pověřen Bachtík
pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body:
- Nabídka členství ve Sdružení místních samospráv ČR
- Sdělení o poskytnutí dotace a Podmínky k registraci
- Záměr výstavby větrného parku - vizualizace
- Dlužné nájemné za služební byt
pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. V souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou rekonstrukce bývalé školy
Prosečné čp. 117 na nájemní bydlení:
Schvaluje seznam přímo obeslaných dodavatelů
- STAS, s.r.o., Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí,
- HAASE s.r.o. Vítězná-Kocléřov 138, 544 01 Dvůr Králové n.L.
- Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
- STAVANT CZ s.r.o., Horní brána 6, 543 71 Hostinné,
- Laušman a Malý s.r.o., Metyšova 150, 514 01 Jilemnice,
- BAK stavební společnost, a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 Krč,
Schvaluje členy výběrové komise za Obec Prosečné: zastupitelé Bachtík, Novák,
Bc. Tomanica, Zeman
Schvaluje další podmínky zadání:
- Obálky s nabídkami budou doručeny na adresu zadavatele tj. Obec Prosečné,
Prosečné 37, PSČ 543 73 Prosečné
- Předpokládaná hodnota zakázky dle rozpočtu stavby je současně nejvyšší
možnou nabídkovou cenou uchazečů. Nabídky, které tento požadavek nesplňují,
budou vyřazeny
- termín dokončení stavby – prosinec 2023
- vyčerpání max. výše poskytnuté dotace v roce 2020, text v zadávací dokumentaci
konzultovat s JUDr. Janem Salmonem (Witero s.r.o.)
pro 7, proti 0, zdržel se 0

4. ZO schvaluje výsledek zadávacího řízení VZMR „Požární vozidlo kategorie DA-L2Z“
Zastupitelé obce schvalují Kupní smlouvu na dodávku požárního vozidla GAZ Vydra
od společnosti ELTRANS Liberec, s.r.o. dle nabídky z 11. 6. 2020 a pověřují starostu
obce jejím podpisem
pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. ZO schvaluje aktualizované znění Řádu veřejného pohřebiště, který bude před
vydáním předložen Krajskému úřadu KHK ke schválení
pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. Zastupitelstvo obce Prosečné schvaluje finanční dar ve výši 5000,- Kč
Domácímu hospici duha o.p.s. Hořice v/P, zařízení Vrchlabí
pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Zastupitelstvo obce Prosečné schvaluje přistoupení obce Prosečné do Sdružení
místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních
samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné
přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních
samospráv ČR, a to ve lhůtě do 31.7.2020.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
8. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020, kde jsou zohledněny i dnes schválené
Položky. Rozpočet po úpravě Příjmy: 8 844 480,- Kč, Výdaje: 8 674 700,- Kč, Třída 8
financ. 169 780,- Kč
pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. ZO schvaluje, na základě vizualizace záměru výstavby větrného parku a studie o
bezpečné vzdálenosti VE od lidských obydlí (WHO), ZAMÍTAVÉ STANOVISKO
k záměru společnosti JP Wind s.r.o. - výstavba VE v katastru obce Prosečné
pro 6, proti 0, zdržel se 1(Basař)
10. ZO schvaluje umoření dluhu za užívání služebního bytu k prodejně potravin
formou splátkového kalendáře na 24 měs. Zastupitelé schvalují další užívání
služebního bytu k obchodu potravin s nulovou výší nájemného a to na dobu
neurčitou.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Neschvaluje: - Žádost Klubu Radost, Prostějov
3. Pověřuje: Starostu - podpisem Kupní smlouvy na požární vozidlo Gaz – Vydra
s dodavatelem, společností ELTRANS Liberec s.r.o.
- vyplněním příslušné přihlášky a její zaslání spolu s usnesením na
adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR
4. Bere na vědomí: - Rozpočtové opatření č 6/2020 k 30. 6. 2020
Příjmy: 8 844 480,- Kč, Výdaje: 8 414 840,- Kč, Třída 8 financ. 429 640,- Kč
- Sdělení o poskytnutí dotace a Podmínky k registraci

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

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

