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
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 – smlouvy jsou připraveny k podpisu
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
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
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 – smlouvy jsou připraveny k podpisu
Obec Pertoltice
Usnesení 1. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného ve středu dne 30.1.2017 od 17:30hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
07/01/17 OZ schvaluje souhlasné stanovisko, kterým se vyjadřuje Obec Pertoltice ke spádovosti žáků a účastníků
předškolní povinné výchovy - Základní škola a mateřská škola v Habarticích. Starosta se pověřuje jednáním o zařazení
Obce Pertoltice do registru spádovosti do předmětného dokumentu Obce Habartice.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Úkol trvá
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ZÁSADY
pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Pertoltice
Směrnice č.1/2017
I.
Úvodní ustanovení
Tyto Zásady se vztahují na poskytování dotací z rozpočtu Obce Pertoltice na dotační oblasti:
→ kulturní, vzdělávací a zájmová činnost
→ sportovní činnost
→ sociální a zdravotní oblast
Poskytování dotací se řídí obecně závaznými předpisy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů) a rozhodnutími starosty obce nebo Zastupitelstva obce Pertoltice.
Účelovou dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě.
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Žadatelům se předložené žádosti nevracejí.

II.
Žádost a poskytnutí dotace
1. Dotace je dle těchto zásad poskytována z rozpočtu obce na základě písemné žádosti včetně
předepsaných náležitostí. Žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři. Formulář
žádosti je uveřejněn na webových stránkách obce www.obecpertoltice.cz nebo k vyzvednutí na
Obecním úřadě Pertoltice.
2. Žádosti se předkládají na běžný kalendářní (rozpočtový) rok do 5. prosince předchozího roku na
podatelně Obecního úřadu Pertoltice. Tyto žádosti budou projednány spolu se schváleným
rozpočtem na další rok.
3. Žádosti podané mimo tento termín budou rovněž projednány zastupitelstvem obce s tím, že
v případě schválení se dotace promítne až do upraveného rozpočtu.
4. Pokud bude žádost neúplná nebo údaje v ní nebudou odpovídat skutečnosti, bude žadatel vyzván,
aby ve stanoveném termínu žádost doplnil. Pokud tak žadatel neučiní, bude žádost z dalšího jednání
o poskytnutí dotace vyřazena.
5. K řádně vyplněnému a podepsanému formuláři žádosti je žadatel povinen přiložit přílohy.
Za povinné přílohy žádosti jsou považovány:
a) kopie dokladu o zápisu žadatele do veřejného rejstříku (např. výpis z obchodního rejstříku,
výpis z nadačního rejstříku, výpis ze spolkového rejstříku, výpis z rejstříku obecně prospěšných
společností, zřizovací listina, stanovy v platném znění, statut s doložkou o registraci příslušným
orgánem, apod.),
b) kopie dokladu o oprávněnosti osoby podepisující žádost jednat jménem žadatele, pokud není

tento údaj patrný ze zápisu žadatele do veřejného rejstříku,
c) kopie smlouvy o zřízení účtu – pokud je účet zřízen,
d) kopie dokladu o přidělení IČ, DIČ – pokud bylo přiděleno,
6. Dojde-li po podání žádosti ke změnám týkajícím se identifikačních údajů žadatele, právní
subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele a jiné, musí být taková změna poskytovateli
neprodleně písemně oznámena a doložena.

III.
Postup při dotačním řízení
1. Žádosti vyhodnotí starosta obce, popřípadě finanční výbor zastupitelstva. Ty, které podléhají ke
schválení zastupitelstvu obce, mu budou předloženy s návrhy na poskytnutí či neposkytnutí dotace,
na její výši a na účel využití.
2. O neposkytnutí či poskytnutí dotace, o její výši a účelu využití rozhoduje Zastupitelstvo obce
Pertoltice nebo starosta obce Pertoltice, a to v závislosti na finančních limitech stanovených
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce rozhoduje o
přidělení dotace nad 50 000,-Kč, rada obce ( starosta obce) rozhoduje o poskytnutí dotace do
50 000,-Kč, pokud se své pravomoci nevzdá a nepřenese ji na ZO.
3. Celkový objem finančních prostředků na dotace se řídí schváleným rozpočtem na daný rok.
IV.
Podmínky dotace
1. Dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s žadatelem.
2. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou
finanční podporou.
3. Příjemce dotace odpovídá za její použití v souladu s podmínkami smlouvy.
4. Dotace jsou poskytovány na realizaci projektů, které vedou k veřejně prospěšné činnosti zejména
pro občany obce Pertoltice, k reprezentaci obce a k posílení kulturně, vzdělávací, zájmové a
sportovní činnosti.
V.
Vyúčtování dotací
1. Příjemce dotace odpovídá za její hospodárné využití v souladu s uzavřenou smlouvou a platnou
legislativou. Po ukončení realizace projektu zpracuje příjemce dotace závěrečnou zprávu a
vyúčtování.
2. Předání dokumentace a vyúčtování bude provedeno nejpozději do 15. 12. příslušného
kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta.
VI.
Kontrola využití dotace
1. Poskytovatel je povinen provést kontrolu vyúčtování dotace. V případě zjištění, že došlo
k porušení smluvních podmínek nebo neoprávněnému použití poskytnuté dotace, vyzve příjemce
k doplnění vyúčtování, případně vrácení poskytnuté dotace.
2. Příjemce dotace je povinen umožnit osobám pověřeným poskytovatelem kontrolu finančního
hospodaření a využití poskytnutých finančních prostředků.

VII.
Účinnost
Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Obce Pertoltice na kulturní, vzdělávací,
zájmovou a sportovní činnost schválené Zastupitelstvem obce Pertoltice, dne 19. 04. 2017,
usnesením č. 00/00/17 nabývají účinnosti dnem schválení.

razítko

Viktor Podmanický
starosta

Vladimír Hovad
místostarosta

Vyvěšeno: 00.00.2017
Sejmuto: 00.00.2017

Směrnice je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Pertolticích.

