Obec Pertoltice
Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 04.03. 2012 od 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
09/02/13 OZ po projednání žádosti na půjčku z FRB ve výši 50.000,-Kč, OZ v této souvislosti schvaluje:
b) dále se ukládá starostovi obce – připravit zrušovací vyhlášku na stávající FRB obce – s ohledem na ukončení splácení
půjčky u SFRB. Dále se ukládá starostovi, aby připravil novou OZV, která bude respektovat zánik stávajícího fondu
FRB obce a zároveň bude reflektovat následné potřeby občanů obce. Obdržená žádost bude zařazena do registru žádostí
o podporu z FRB obce.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Úkol u druhé části trvá

Obec Pertoltice
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 10.06.2013 od 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
05/04/13 OZ schvaluje zahájení prací, které povedou k prohlášení celé budovy na st.p.č.17/1, za kulturní památku –
památnou stavbu na území obce. Starosta je pověřen zastupovat obec při jednáních s dotčenými orgány. Starostovi je
uloženo, aby po zpracování předložil zastupitelstvu konkretizovanou podobu materiálu k výše uvedené problematice, a
to ke konečnému posouzení, schválení.
Přítomno hlasování: 7 Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Probíhá jednání – úkol trvá
07/04/14 OZ schvaluje provedení oprav majetku obce – nebytové prostory č.p.64: rekonstrukce sociálních zařízení a
výměnu 7 ks oken v provozovně restaurace. Starosta se pověřuje přípravou poptávky na dodávku oken a jednáním s
památkovým ústavem.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Úkol trvá u druhé části – vyjádření priorit a zařazení OZ do plánu práce
Obec Pertoltice
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 03.06.2015 od 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
10/03/15 OZ pověřuje starostu obce vypracováním písemné dohody o užívání pozemkových parcel, které se v
následném období převedou z vlastnictví státu, a to na společenství vlastníků bytových jednotek čp. 228 a 229. Dohodě
bude předcházet vyhodnocení přijatých opatření ze strany TJ Sokol Pertoltice.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Úkol trvá, čeká se na vyhodnocení období, které předchází sezoně 2016-2017

Obec Pertoltice
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 27.01.2016 od 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
11/01/16 OZ schvaluje pacht na pozemkové parcely č.1136,1137,1103 a 1324 , katastrální území Dolní Pertoltice.
Parametry: 0,30Kč/ m2, rok, pronájem na 10 let. Starosta se pověřuje uzavřením pachtovní smlouvy se žadatelem.
Přítomno hlasování: 9
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Úkol trvá – byly připraveny smlouvy k odsouhlasení stranami – žadatel požaduje vyčištění pozemků od náletů –
a to před uskutečněním pronájmu. O ceně a podmínkách likvidace náletů jsem se nedohodl s p.Stříbrným, který
práce prováděl na sousedních pozemcích, tudíž práce si provede Obec Pertoltice vlastními silami a prostředky.
Teprve poté bude přistoupeno k podpisu smluv.
Obec Pertoltice
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 25.05.2016 od 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
09/03/16 OZ schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce - na výstavbu zázemí pro konání společenských
akcí v obci – výstavba přístřešku se zázemím na pozemku u sportovního hřiště. Výdaje na tuto akci budou kryty po
zapojení prostředků z přebytku hospodaření let minulých.

Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 7
Úkol trvá – připravuje se

proti: 0

zdržel se: 1

Obec Pertoltice
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 05.10.2016 od 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
05/06/16 OZ schvaluje uzavření darovací smlouvy u pozemku 331/1, k.ú. Dolní Pertoltice. Pozemek se tímto aktem
vrací do majetku Obce Pertoltice ( nynější majitel FC Pertoltice,z.s.), a to za účelem výstavby přístřešku pro konání
společenských akcí. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy. Náklady vzniklé převodem a souvisejícími úkony
hradí obdarovaný.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Úkol trvá – čeká na podpis
09/06/16 OZ po projednání žádosti FC Pertoltice, na zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy přes pozemkové
parcely č.317/1 a č. 320/2 – po převodu i 311/1.Vše v katastrálním území Dolní Pertoltice. Tímto břemenem by byl
vyřešen přístup na sportovní hřiště pro žadatele a návštěvníky sportovních akcí.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Úkol trvá čeká na podpis
Obec Pertoltice
Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného ve středu dne 07.12.2016 od 17:30hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
05/07/16 OZ schvaluje vyhovět žádosti na příspěvek, který má sloužit k opravě místní účelové komunikace, nacházející
se na pozemkových parcelách 504/3,503,1236/1 a p.p.č.6, v katastrálním území Dolní Pertoltice. Zastupitelstvo
schvaluje výši předmětného příspěvku na opravu předmětné komunikace – a to do výše 60.000,-Kč.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Úkol trvá – bude splněno na základě termínů provedení oprav
06/07/16 OZ schvaluje:
b) financování vlastního podílu pro akci ,,Bezpečný přechod pro chodce na I/13 Dolní Pertoltice,,. A to za použití
finančních prostředků z přebytku hospodaření předchozích let, které budou v případě kladného posouzení žádosti obce o
dotaci na SFDI, zapojeny rozpočtovým opatřením do předmětného rozpočtu obce. Výše finančních prostředků je dána
obsahem smlouvy o spolupráci s ŘSD, projektovou dokumentací a podmínkami vydaného rozhodnutí o přidělení
prostředků ze SFDI. Bez obdržení dotace ze SFDI se akce nebude realizovat.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Úkol trvá bude splněno na základě poskytnutí dotace a pod vlivem termínů provedení
14/07/16 OZ schvaluje podobu věcného břemene na pozemkové parcele č. 317/2, Dolní Pertoltice, do registru
nemovitostí bude vloženo právo chůze a jízdy pro FC Pertoltice. Starosta se pověřuje zpracováním smlouvy o věcném
břemeni a návrhu vkladu.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Úkol trvá čeká na podpis

Plán práce finančního výboru obecního zastupitelstva na rok 2017
Leden - únor
- projednání problematiky kolem Mikroregionu Frýdlantsko - rozpočet, projednání výsledků
inventury a odpisy majetku, projednání stavu pohledávek a jejich řešení, příprava podání žádostí
na dotace, schválení plánu práce výboru na rok 2017, rozvojové dokumenty obce, posouzení
oprav majetku obce, problematika kolem pronájmu bytů ve vlastnictví obce, projednání
poskytnutí příspěvku na činnost spolků v obci - i vně obce, dále dle došlé pošty a potřeb

Březen
projednání běžné finanční agendy, kontrola faktur a pokladny, plán oprav a investic do majetku
obce, prodeje majetku obce dle připraveného návrhu, projednání nájemních smluv ( nebytové i
bytové prostory), příprava případných rozpočtových změn, provedení rozpočtové změny –
zimní údržba - vyhodnocení, podklady a kontrola stavu dotací – výzvy, kontrola plnění
splátkových kalendářů a plnění závazků vůči obci, kontrola plnění usnesení finančního výboru,
příprava směrnic obce, kontrola pokladny, dále dle došlé pošty a potřeb

−

Duben
projednání běžné agendy, kontrola faktur a pokladny, schválení „Zprávy o přezkumu
hospodaření a závěrečný účet“, rozbor a příprava provedených rozpočtových opatření, plán
práce oprav – kontrola stavu plnění, kontrola plnění splátkových kalendářů a plnění závazků
vůči obci, kontrola plnění usnesení finančního výboru, příprava akcí, dále dle došlé pošty a
potřeb

−

Květen
projednání běžné agendy, schvalování a tvorba nových OZV (případně), průběžná finanční
zpráva, kontrola provádění plánu výboru, kontrola plnění usnesení finančního výboru, příprava
rozpočtového opatření, kontrola plnění rozpočtu obce Pertoltice, dále dle došlé pošty a potřeb

−

Červen
− projednání běžné agendy, kontrola pokladny a faktur, schválení vyhlášení záměru na pronájmy
nebytových prostor, prodeje majetku, průběžná zpráva o hospodaření obce, podklady a kontrola
stavu dotací – výzvy, kontrola plnění splátkových kalendářů a plnění závazků vůči obci, řešení
situace kolem zřízení pracovních míst (VPP), kontrola plnění usnesení finančního výboru,
problematika záměru „Dobývací prostor Dolní Pertoltice“, příprava voleb, dále dle došlé pošty a
potřeb, příprava voleb do zastupitelstva obce

Září
− projednání běžné agendy, finanční zpráva, kontrola pokladny a faktur, kontrola fondu FRB
obce, kontrola dotací a akcí z nich plynoucích, kontrola vyúčtování dotačních titulů, dále dle
došlé pošty a potřeb, příprava voleb do zastupitelstva obce, rozpočtové změny

Říjen
− projednání běžné agendy, kontrola pokladny a faktur, ustanovení inventarizačních orgánů,
kontrola plnění usnesení, dále dle došlé pošty a potřeb, rozpočtové změny, plnění rozpočtu obce

Listopad
- příprava posledního zasedání v roce 2017, příprava inventarizace majetku obce, příprava rozpočtu,
kontrola dotací z rozpočtu obce, projednání běžné agendy, kontrola pokladny a faktur, ustanovení
inventarizačních orgánů, kontrola plnění usnesení, dále dle došlé pošty a potřeb, kontrola plnění
rozpočtu obce

…......................................
Josef Šíma ml.
předseda finančního výboru

….......................................
Viktor Podmanický
starosta obce

ČINNOST KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE PERTOLTICE NA ROK 2017

LEDEN
1/ Projednání případných přání a stížností občanů obce Pertoltice.
2/ Kontrola postupů ostatních výborů – zákonnost. Kontrola přidělených příspěvků na činnost a
poskytnutých podpor.
3/ Kontrola plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva.
ÚNOR
1/ Kontrola provedené inventarizace majetku obce
2/ Kontrola zaměřená na údržbu místních komunikací a posypového materiálu na zimní období
3/ Dle došlé pošty a potřeb
4/ Kontrola plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
BŘEZEN
1/ Kontrola podkladů pro dotační tituly – vyúčtování dotací za rok 2016
2/ Kontrola stavu místních komunikací po zimním období
3/ Dle došlé pošty a potřeb
4/ Kontrola plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
5/ Příprava obecně závazných vyhlášek, příprava rozvojových dokumentů, příprava pozemkových úprav
DUBEN
1/ Kontrola vykonávané práce pracovníků VPP a její evidence
2/ Kontrola zaměřená na smlouvy na bytové a nebytové prostory v obci
3/ Kontrola plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
4/ Dle došlé pošty a potřeb
KVĚTEN
1/ Kontrola zabezpečení obecního majetku proti přírodním a kriminálním živlům
2/ Dle došlé pošty a potřeb
3/ Kontrola zaměřená na třídění komunálního odpadu
4/ Kontrola činnosti ostatních výborů – zákonnost
5/ Kontrola plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
6/ Vyhodnocení auditu hospodaření
ČERVEN
1/ Kontrola majetku obce
2/ Příprava voleb
3/ Dle došlé pošty a potřeb
4/ Kontrola zpracování připomínek, které došly za minulé období
5/ Zpracování připomínek a stížností občanů obce Pertoltice
6/ Kontrola plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
ZÁŘÍ
1/ Kontrola postupů ostatních výborů – zákonnost.
2/ Příprava územního plánu
3/ Kontrola investic, které byly realizovány v obci Pertoltice
4/ Spolupráce na tvorbě obecně závazných vyhlášek
5/ Kontrola plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
6/ Dle došlé pošty a potřeb

ŘÍJEN
1/ Kontrola prostředků na údržbu silnic a připravenost obce na zimní období.
2/ Kontrola postupů ostatních výborů – zákonnost.
3/ Příprava inventarizace majetku obce
4/ Kontrola stavu bytů a celého objektu v č.p. 193
5/ Kontrola plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
6/ Dle došlé pošty
7/ Kontrola přidělených příspěvků na činnost a poskytnutých podpor.
LISTOPAD
1/ Příprava rozpočtu obce
2/ Kontrola postupů ostatních výborů – zákonnost.

.............................................
Jiří Votrubec
předseda kontrolního výboru

.............................................
Viktor Podmanický
starosta obce

OBEC PERTOLTICE
IČ0 00671959 Dolní Pertoltice č.p. 59, p. Frýdlant , PSČ 464 01 tel.: 724 162 170 E-mail:
ou_pertoltice@volny.cz obec.pertoltice@volny.cz bankovní spojení 18521461 /0100 KB Frýdlant
datová schránka: decazs5

Plán práce zastupitelstva obce na rok 2017
Legislativní činnost
Rekapitulace vydaných vyhlášek obce s vyznačením platných a zpracuje jejich přehled
Práce na tvorbě podoby pozemkových úprav v obou katastrálních územích obce
Vydání OZV – Fond rozvoje bydlení
Projednávání materiálů k projektu na otevření dobývacího prostoru v Dolních Pertolticích
Vypracování případných změn do vnitřních směrnic, v návaznosti na nové předpisy a zákony
Zapracování změn do dokumentů obce, vyvolaných novelizací předpisů
Práce na přípravě voleb do Parlamentu ČR
Ekonomická oblast
Pravidelné kontroly plnění rozpočtu obce, zpracování novely rozpočtového výhledu
Pravidelné kontroly hospodaření obce, provedení inventarizace majetku obce
Kontrolu stavu pohledávek
Případná úprava metodiky pro řešení pohledávek, s ohledem na zabezpečení vhodných
ekonomických ukazatelů
Práce na řešení problematiky neobsazenosti bytového fondu obce – vliv na hospodaření obce
Vypracování podmínek a případných změn pro zajištění chodu zásahové jednotky hasičského sboru
Dotační tituly
Zhodnocení dotačních titulů v předchozím období
Příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci na volby Parlament ČR
Příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci, dle výběru a rozhodnutí zastupitelstva
Příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci na opravy místních komunikací
Příprava a kontrola u dotačních titulů – podpora spolků z rozpočtu obce
Příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci na ochranu živočichů - Panenský rybník.
Příprava podkladů pro podání žádosti na opravu sakrálních staveb a celková revitalizace hřbitova
Kontrolní činnost
Kontrola způsobu provedení řešení stížností našich občanů, kontrola plnění rozpočtu, kontrola
plnění usnesení zastupitelstva
Ostatní činnost
Podpora společných aktivit na úseku činnosti našich obyvatel a zájmových skupin. Spolupráce se
Sborem dobrovolných hasičů v Pertolticích, Tělovýchovnou jednotou Sokol Pertoltice,
ekologickým sdružením „Za ekologické Pertoltice“, Mysliveckým sdružením „OBORA“ ,
Mysliveckým sdružením Pertoltice a občanským sdružením ,,Lidové stavby,,

Pertoltice 05.01.2017
Viktor Podmanický starosta obce

Plán zasedání obecního zastupitelstva na rok 2017

Únor
- projednání problematiky kolem Mikroregionu Frýdlantsko, projednání výsledků inventury
a odpisy majetku, projednání prodeje majetku – nemovitosti, plán podání žádostí na dotace do rozpočtu,
schválení plánu akcí na rok 2017 - dotační politika obce, uzávěrka hospodaření obce, problematika
kolem nedostatku pracovníků na VPP a VS, rozvojové dokumenty obce

Duben
−

projednání běžné agendy, schválení „Zprávy o přezkumu hospodaření a závěrečný účet“, rozbor
provedených rozpočtových opatření, plán práce oprav – kontrola stavu plnění, zpráva o činnosti
obecního úřadu, prodeje majetku obce dle podaných žádostí, dále dle došlé pošty, rozpočtové změny

Květen

−

projednání běžné agendy, schvalování OZV, finanční zpráva, kontrola provádění plánu jednotlivých
výborů, kontrola plnění usnesení OZ, dále dle došlé pošty , problematika akcí na revitalizaci společnosti
FVS,a.s. - projekt úpravny vody v Bílém Potoku, rozpočtové změny

Září

−
−

projednání běžné agendy, finanční zpráva, kontrola dotací a akcí z nich plynoucích, dle došlé pošty,
průběžné zhodnocení započatých akcí, kontrola oprav majetku obce, rozpočtové změny

Říjen
−

příprava voleb do zastupitelstva obce, projednání běžné agendy, příprava inventur, rozpočtová opatření,
vyúčtování dotací, kontrola plnění volebních programů, kontrola plnění usnesení, dále dle došlé pošty,
příprava inventarizace majetku obce, souhrnné hodnocení činnosti výborů i zastupitelstva jako celku,
projednání běžné agendy, příprava rozpočtu obce na rok 2018, rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko +
rozpočtový výhled , kontrola plnění usnesení usnesení zastupitelstva i výborů, předběžné výsledky
hospodaření obce, rozvojové dokumenty – revize.

Prosinec

−

příprava zasedání zastupitelstva v lednu 2018, rozpočet obce, rozpočtový výhled, rozpočtové opatření,
dle došlé pošty, hodnocení a konečné vyúčtování u dotačních titulů

Pertoltice 5.1.2017

..........................................
Viktor Podmanický starosta obce

