OBEC PROSEČNÉ
Zápis č. 02/2021
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného
27. 5. 2021 od 18.oo hod. v Kulturním domě Prosečné.
Program jednání:

Zahájení

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Rozpočtové opatření

Účetní závěrka obce Prosečné za r. 2020

Závěrečný účet obce a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2020

Účetní závěrka Mateřské školy Prosečné za r. 2020

Cenová nabídka na odvlhčení budovy MŠ a OÚ, Prosečné čp. 37

Nabídka na stabilní ozvučení sálu KD Prosečné

Školní autobusové spoje Prosečné-Hostinného a zpět, nové linky, příspěvek obce

Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

Pozemkové úpravy – zahájení zjišťování hranic pozemků, úvodní jednání KoPÚ

Nakládání s komunálními odpady – změny v systému, množství odpadů za 1.Q /2021

Zadání zpracování projektové dokumentace na opravy mostů

Dětský den – příspěvek na drobné ceny pro děti

Různé – stanovisko odboru dopravy Kraje ke stavu silnice III.tř. v obci, poděkování
společnosti Zdravotní klaun o.p.s., …

Diskuse

Závěr
1. Zahájení
Předsedající - starosta Jiří Bachtík přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání v 18.00 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, Bc. Tomanica
Předsedající navrhl Ověřovatele zápisu: Dostálek, Zeman
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:
- Zabezpečení MŠ Prosečné – žádost MŠ
- Internetové stránky podle zák. 99/2019 Sb.- cen. nabídka Galileo
- Putování za pohádkou – žádost o přispění na ceny pro děti
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

4. Schválení Účetní závěrky a Výsledku hospodaření obce Prosečné za r. 2020
ZO projednali Účetní závěrku obce Prosečné sestavenou k 31. 12. 2020 a zároveň Výsledek
hospodaření obce za rok 2020 a převedení tohoto výsledku ve výši +4.466.982,89 Kč z účtu
431 na účet 432. Oba dokumenty byly řádně zveřejněny na úřední desce OÚ včetně elektronické
podoby na webových stránkách obce. Účetní závěrku obce Prosečné k 31. 12. 2020 a Výsledek
hospodaření obce za rok 2020 zastupitelé schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. Závěrečný účet obce včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
ZO projednali a schvalují Závěrečný účet obce Prosečné za uplynulý kalendářní rok 2020 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prosečné za rok 2020 bez výhrad a
vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. Účetní závěrka a Výsledek hospodaření Mateřské školy Prosečné
ZO projednali a schvalují Účetní závěrku Mateřské školy Prosečné sestavenou k 31. 12. 2020,
a schválili Výsledek hospodaření MŠ Prosečné za rok 2020 ve výši + 6 361,72 Kč. Vypořádání
hospodářského výsledku ve výši+ 6361,72 Kč převodem do rezervního fondu MŠ Prosečné.
Podklady byly řádně zveřejněny na úřední desce OÚ včetně elektronické podoby na webových
stránkách obce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. Rozpočtové opatření č. 4/2021
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 4/2021 vydaným z pravomoci starosty
k 31. 3. 2021. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 8 254 745,- Kč, Výdaje: 7 846 680,- Kč, Třída 8
financ. 408 065,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
8. Rozpočtové opatření č. 5/2021
Starosta seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č. 5/2021 vydaným z pravomoci starosty
k 30. 4. 2021. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 8 280 069,- Kč, Výdaje: 7 846 680,- Kč, Třída 8
financ. 433 389,- Kč
Rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí.
9. Odvlhčení budovy OÚ a MŠ, Prosečné čp. 37
ZO projednalo Návrh řešení a cenovou nabídku společnosti Elektrofyzika s.r.o., Blansko, na
odvlhčení budovy OÚ a MŠ, Prosečné čp. 37, technologií DryPol® systém. Společnost oslovil
starosta s požadavkem posouzení stavu vlhkosti v MŠ a návrh řešení na její odstranění.
Společnost Elektrofyzika zaručuje vysušení vlhkosti zdiva a trvalou hydroizolaci objektu
elektrofyzikální metodou. Navrhuje montáž přístroje DryPol® v cenové nabídce 38 514,- Kč.
Dodavatel písemně zaručuje trvalé vysušení stavby na hodnoty stavebních norem a poskytuje
záruku 3 roky na možnost vrácení peněz, záruku 30 let na bezplatný servis přístroje DryPol®
system - opravu nebo výměnu přístroje zdarma. Funkčnost byla doložena referencemi.
Zastupitelé návrh a cenu schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
10. Ozvučení sálu Kulturního domu Prosečné
ZO projednali a schvalují realizaci stabilního ozvučení sálu KD Prosečné dle nabídky p. Herčíka,
varianta se dvěma bezdrátovými mikrofony v hodnotě 15 550,- Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

11. Nové školní autobusové spoje
Starosta informoval zastupitele o žádosti, kterou oslovil dopravce AUDIS BUS s.r.o. a Krajský
úřad. Za Obec opětovně žádal o posunutí ranního autobusového spoje, kterým se dopravují děti
do škol v Hostinném a o zařazení odpoledního spoje pro děti, které končí odpolední vyučování
v 15:30 h. Oddělení dopravní obslužnosti kraje nalezlo s novým dopravcem řešení, informoval
starosta. 1) Uspíšení ranního spoje linky 691413 bude zavedeno k celostátní změně jízdních
řádů od 13. 6. 2021, spoj bude odjíždět v 7:20 z Vrchlabí a do Hostinného přijede v 7:45
2) Realizace spoje v 16:15 z Hostinného do Prosečného (+ vratný spoj), nicméně vzhledem ke
specifičnosti požadavku, kdy se jedná o dojížďku jen v některé dny v týdnu a existenci spojení v
16:45, požádali o finanční spoluúčast obce při jeho provozu. Jedná se při délce2x5 km, ročním
počtu cca 200 školních dní a ceně 19,5 Kč/km o 39 000 Kč/rok. Tuto spoluúčast na provozu
a na zavedení spoje v 16:15h zastupitelé schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
12. Žádost Linky bezpečí, z.s.
Zastupitelé projednali žádost linky bezpečí, z.s. o příspěvek na činnost této bezplatné linky
zejména pro děti a mládež. ZO schvaluje Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, příspěvek ve
výší 2 000,- Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
13. Mosty
Starosta seznámil přítomné s výsledky posledních mostních prohlídek. Na přelomu roku je
provedla společnost Mosty Jan Hofman, s.r.o.. Z prohlídek vyplývá požadavek na pořízení PD
obnovy hydroizolací mostů a na celkovou rekonstrukci mostu U kostela. Zastupitel Basař v této
souvislosti uvedl, že s mostem U kostela je počítáno jako s páteřním v pozemkových úpravách a
a je třeba, aby vyhovoval současným potřebám zejména zemědělské a dřevařské dopravy.
S požadavkem na zpracování PD obec osloví společnost Mosty Jan Hofman, neboť znají obecní
mosty a mají veškeré podklady. Zast. Basař se nabídl, že ve věci technického provedení mostu U
kostela (nosnost mostu), se s dodavatelem spojí za Farmu Basařovi s konkrétními údaji o
zemědělské technice. Zadání pořízení PD zastupitelé schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
14. Dětský den a Putování za pohádkou
Zastupitelé projednali žádost M. Novákové, organizátora uvedených tradičních akcí pro děti, o
poskytnutí příspěvku na drobné ceny pro účastníky. Zastupitelé schválili proplacení účetních
dokladů na ceny do výše 5 000,- Kč na každou z pořádaných akcí, tj. celkem do 10 000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
15. Zabezpečení MŠ Prosečné kamerovým systémem
Zastupitelé projednali žádost MŠ Prosečné o zabezpečení MŠ kamerovým systémem, neboť se
v poslední době šíří anonymní výhružky školám a školkám. Ředitelka MŠ ve své žádosti
požaduje instalaci kamerového systému ke vchodu s videotelefony a dálkové odemykání dveří.
Instalaci zabezpečovacího zařízení dle požadavku MŠ zastupitelé schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
16. Nakládání s odpady v obci
Starosta seznámil přítomné s nejnovějším vývojem v nakládání s odpady v obci. Upozornil na
zavedení svozových známek na nádobách a informoval přítomné o příznivém vývoji v množství
odpadu v porovnání 1Q roku 2020 s letošním 1. čtvrtletím.
Zastupitelé berou informace na vědomí

17. Internetová prezentace veřejné správy dle zákona č. 99/2019 Sb.
Starosta seznámil přítomné s nabídkou společnosti Galileo Corporation, s.r.o., na zpracování
nových webových stránek obce vč. mobilní aplikace dle nových nařízení EU, které aplikuje
zákon č. 99/2019 Sb., zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Naše současné
stránky tyto požadavky již nesplňují, informoval starosta zastupitele. Zastupitelé nabídku
společnosti na tvorbu internetových stránek za 21 500,- Kč s ročním poplatkem za provoz
ve výši 7400,- Kč (jedná se o ceny bez DPH, upřesnil starosta) schválili.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
18. Rozpočtové opatření č. 6/2021
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2021 kde jsou už zavedeny i dnešní
schválené výše uvedené položky. Výše rozpočtu po změnách: Příjmy: 8 306 569,- Kč,
Výdaje: 7 873 180,- Kč, Třída 8 financ. 433 389,- Kč
O návrhu nechal po té předsedající hlasovat. Rozpočtové opatření č. 6/2021 bylo schváleno.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
19. Různé
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY - Starosta informoval přítomné o postupu pozemkových
Úprav, o nařízeném zjišťování průběhu hranic pozemku, které začíná 8.6. a o předběžném
termínu úvodního jednání vlastníků, plánovaného na 24.6. od 16 h v KD Prosečné
KOMUNIKACE III/32552– starosta přítomné informoval o vyjádření KÚ k žádosti o opravu silnice
III. tř. v trase Lánov-Dol. Lánov-Prosečné.
ZDRAVOTNÍ KLAUN – starosta seznámil přítomné s poděkováním spolku za poskytnutý dar.
BUDOVA BÝVALÉ ŠKOLY – starosta informoval o zájmu společnosti M&M reality o bývalou školu
a o proběhnuvší prohlídce objektu se zástupci realitní kanceláře.
Starosta informoval o úklidu posypového materiálu z místních komunikací a o renovaci povrchu
nohejbalového hřiště (technicky provádí p. Donát)
20. Diskuse
V následné diskusi nikdo nepožádal o slovo

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání ve 20.00 h

Zapsal 27. 5. 2021
Bachtík J

Ověřili: Dostálek
Zeman

OBEC PROSEČNÉ
Prosečné čp. 37, 543 73,

ŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO

U S N E S E N Í č. 02/2021
z řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Prosečné konaného dne
27. 5. 2021 od 18.00 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, Bc. Tomanica
a ověřovatelé zápisu Dostálek, Zeman
Zápisem pověřen Bachtík
pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Program jednání řádného zasedání doplněný o body
- Zabezpečení MŠ Prosečné – žádost MŠ
- Internetové stránky podle zák. 99/2019 Sb.- cen. nabídka Galileo
- Putování za pohádkou – žádost o přispění na ceny pro děti
pro 7, proti 0, zdržel se 0
3. ZO schvaluje Účetní závěrku obce Prosečné sestavenou k 31. 12. 2020 a zároveň
schvaluje Výsledek hospodaření obce za rok 2020 a převedení tohoto výsledku
ve výši +4.466.982,89 Kč z účtu 431 na účet 432
pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Prosečné za uplynulý kalendářní rok 2020 spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prosečné za rok 2020
BEZ VÝHRAD s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
pro 7, proti 0, zdržel se 0
5. ZO schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Prosečné sestavenou k 31. 12. 2020,
schvaluje Výsledek hospodaření MŠ Prosečné za rok 2020 ve výši +6.361,72 Kč.
Vypořádání hospodářského výsledku ve výši+ 6361,72 Kč převodem do rezervního
fondu MŠ Prosečné
pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. ZO schvaluje Návrh řešení a cenovou nabídku společnosti Elektrofyzika s.r.o.,
Blansko, na odvlhčení budovy OÚ a MŠ, Prosečné čp. 37, nabídková cena 38.514 Kč
pro 7, proti 0, zdržel se 0
7. ZO schvaluje realizaci stabilního ozvučení sálu KD Prosečné dle nabídky p. Herčíka,
varianta se dvěma bezdrátovými mikrofony v hodnotě 15 550,- Kč
pro 7, proti 0, zdržel se 0

8. ZO schvaluje finanční spoluúčast ve výši 39.000,- Kč na autobusový spoj v 16:15
Hostinné - Prosečné a zpět ve školních dnech
pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. ZO schvaluje příspěvek ve výší 2 000,- Kč Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8
pro 7, proti 0, zdržel se 0
10. ZO schvaluje zadání zpracování PD společnosti Mosty Jan Hofman, s.r.o., na
obnovu hydroizolace nosných konstrukcí mostů v rozsahu dle posledních mostních
prohlídek z 12/2020 a PD celkové rekonstrukce mostu U kostela.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
11. ZO schvaluje podporu tradičních letních akcí pro děti - Dětský den a Letní putování
za pohádkou. Obec Prosečné proplatí organizátorům účetní doklady na nákup
věcných cen pro děti do výše 5 000,- Kč na každou z obou uvedených akcí, tj.
celkem do 10 000,- Kč
pro 7, proti 0, zdržel se 0
12. ZO schvaluje zabezpečení MŠ Prosečné instalací kamerové jednotky,
2 videotelefonů a dálkového otevírání dveří
pro 7, proti 0, zdržel se 0
13. ZO schvaluje cenovou nabídku (tvorba 21 500,-Kč, roční popl. 7400,-Kč bez DPH),
společnosti Galileo Corporation s.r.o, z 26.5.2021 na realizaci nových internetových
stránek a mobilní aplikace Obce Prosečné dle požadavků zákona č. 99/2019 Sb.,
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací veřejné správy
pro 7, proti 0, zdržel se 0
14. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021
Příjmy: 8 306 569,- Kč, Výdaje: 7 873 180,- Kč, Třída 8 financ. 433 389,- Kč
pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Pověřuje:

---------------

3. Bere na vědomí: - Rozpočtové opatření č 4/2021 k 31. 3. 2021
Příjmy: 8 254 745,- Kč, Výdaje: 7 846 680,- Kč, Třída 8 financ. 408 065,- Kč
- Rozpočtové opatření č 5/2021 k 30. 4. 2021
Příjmy: 8 280 069,- Kč, Výdaje: 7 846 680,- Kč, Třída 8 financ. 433 389,- Kč
- Informaci o vývoji nakládání s odpady
- Komplexní pozemkové úpravy-zjišťování hranic, úvodní jednání
- Komunální odpady – změny v evidenci, vývoj po zavedení „třídění u domu“
- Poděkování společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. za poskytnutý dar
- Odpověď KÚKHK – stav silnice III/32552
- Informaci starosty o zájmu M&M realit o budovu bývalé školy

………………………………….
starosta Jiří Bachtík

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

