Obec Pertoltice
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 03.12.2012 od 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
05/01/12 OZ schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje program zasedání.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
05/02/12 OZ schvaluje zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0

zdržel se: 0

05/03/12 OZ vydává podle §84 odst.2, písmeno h), z.č.128/2000 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů, Obecně
závaznou vyhlášku č.3/2012 , včetně přílohy č.1 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
05/04/12 OZ po projednání schvaluje poskytnutí finanční částky z obdržených prostředků výtěžku loterií pro
rok 2012. A to sportovnímu oddílu Sokol Pertoltice, ve výši 20.000,-Kč.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
05/05/12 OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam, kterým bylo žadatelce schváleno přidělení bytové
jednotky č.5, v čp.193, Dolní Pertoltice.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
05/06/12 OZ po projednání schvaluje konečnou podobu rozpočtu obce Pertoltice na rok 2013. Rozpočet je
schválen jako přebytkový.S tím, že kladné saldo bude vyrovnáno splácením úvěru. Rozpočet má tyto
parametry: příjmy i výdaje ve výši 4 023 450,00 Kč.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
05/07/12 OZ schvaluje rozpočtový výhled na rok 2013 – 2017.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0

zdržel se: 0

05/08/12 OZ schvaluje vyhovět žádosti o příspěvek na činnost v roce 2013, kterou podal Svaz tělesně
postižených ČR – místní organizace ve Frýdlantě. Z rozpočtu obce bude vyčleněna na výše uvedený účel
částka 3.000,-Kč.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
05/09/12 OZ schvaluje dřívější ukončení smluvního vztahu - úvěru pod registračním číslem 140/396-03 u
SFRB, ze dne 3.7.2003. A to provedením mimořádné splátky k umoření zůstatku úvěru dle splátkového
kalendáře, s odkazem na čl.III. odst.1 písm.b), výše uvedené smlouvy o úvěru. Termín: poslední čtvrtletí
2012 - úhrada mimo klasickou anuitní splátku ve výši 18.864,24Kč. OZ pověřuje starostu obce provedením
potřebných úkonů.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
05/10/12 OZ a) potvrzuje výsledek hlasování per-rollam, ze dne 23.10.2012. A to ve věci smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby. Jde o výstavbu elektropřípojky k
pozemku p.č.260 a 54, k.ú. Horní Pertoltice, a to v části pozemkové parcely č. 996 - ostatní plocha ( ve
vlastnictví obce). Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně.
b) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve vztahu k výstavbě elektropřípojky k pozemku

p.č.260 a 54, k.ú. Horní Pertoltice, a to v části pozemkové parcely č. 996 - ostatní plocha, která je ve
vlastnictví obce. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně. Hodnota věcného břemene bude
vyjádřena dle platných předpisů - tabulek pro výpočet hodnot věcného břemene.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
05/11/12 OZ schvaluje navýšení členského příspěvku do Mikroregionu Frýdlantsko. Původní částka 11,-Kč/
na jednoho občana obce se navyšuje mimořádně o 5 ,-Kč . A to za účelem krytí plánovaných akcí ( 5,-Kč protipovodňová opatření obcí v regionu, a dále o 75,-Kč na inženýrskou činnost při aplikaci
protipovodňových opatření). Celkem činí příspěvek na rok 2013, částku 25.844,-Kč.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
05/12/12 OZ schvaluje rozpočet DSO Mikroregionu Frýdlantsko. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný
na straně příjmů i výdajů ve výši 955.200,-Kč.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
05/13/12 OZ schvaluje:
a) Zastupitelstvo obce Pertoltice souhlasí a schvaluje přijetí daru 63 kusů akcií Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s., o celkové jmenovité hodnotě 7.245.000,- Kč od Frýdlantského vodárenského sdružení.
Schvaluje návrh smlouvy o převodu akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. od Frýdlantského
vodárenského sdružení a pověřuje starostu obce pana Viktora Podmanického - starostu obce, k jejímu
podepsání.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
b) Zastupitelstvo obce obce Pertoltice ukládá starostovi obce panu Viktorovi Podmanickému - starostovi
obce, na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o daru
akcií v držení Frýdlantského vodárenského sdružení na jednotlivé obce sdružené ve Frýdlantském
vodárenském sdružení. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce panu Viktorovi Podmanickému, starostovi
obce, na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o
schválení smlouvy o převodu akcií.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
c) Zastupitelstvo souhlasí s návrhem budoucí dohody akcionářů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a
pověřuje starostu obce pana Viktora Podmanického - starostu obce, k jejímu podepsání.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
d) Zastupitelstvo obce obce Pertoltice ukládá starostovi obce panu Viktorovi Podmanickému, starostovi
obce,na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o
zvýšení základního kapitálu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o částku 7.245.000,- Kč (slovy:
sedmmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíc korun českých) na celkem 137.655.000,- Kč (slovy:
jednostotřicetsedmmiliónůšestsetpadesátpěttisíc korun českých), upisováním nových akcií peněžitými
vklady s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to
upsáním 63 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu
se stanovami, o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jednostopatnácttisíc korun českých). Všechny
akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a
to: Městu Frýdlant, kterému bude nabídnuto upsání 22 kusů kmenových listinných akcií na
jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč
(slovy: jednostopatnácttisíc korun českých), Městu Hejnice, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů
kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité
hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jednostopatnácttisíc korun českých), Městu Raspenava, kterému bude
nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se
stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jednostopatnácttisíc korun českých), Městu Nové Město

pod Smrkem, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou
převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jednostopatnácttisíc korun
českých), Obci Krásný Les, které bude nabídnuto upsání 2 kusů kmenových listinných akcií na jméno s
omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy:
jednostopatnácttisíc korun českých).
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
05/14/12 OZ schvaluje nový ceníku služeb obecního úřadu, platný od 1.1.2013.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0

zdržel se: 0

05/15/12 OZ projednalo návrh soudního exekutorského úřadu na postup řešení pohledávky pod č. 131 EX
2010/10, vedené na základě usnesení č.70 EXE 8226/2010 -7. Tento postup schvaluje. Též schvaluje odpis
pohledávky z účetnictví obce.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
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