Obec Pertoltice
Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 04.03. 2013 od 17,30 hodin v zasedací místnosti oú
Přítomni: zastupitelé Zdeňka Halounová, Mgr.Lenka Horáčková, Vladimír Hovad, Viktor
Podmanický, Edita Soukupová a Jiří Votrubec.
Omluven/a/: Miroslav Čejka, Josef Šíma, Josef Šlemr
Je přítomno: při zahájení jednání 5 členů zastupitelstva
Zápisem byla pověřen/a/: Mgr.Lenka Horáčková
Zápis ověří: Jiří Votrubec, Zdeňka Halounová
Příprava usnesení: Vladimír Hovad
Zasedání vede: Viktor Podmanický
Hosté: O.Čepelíková DiS, Slavomír Tajbner a Z.Voňka
1) OZ projednalo a schválilo složení orgánů schůze. Dále byl schválen program zasedání na dnešní
den včetně změn.
Usnesení č. 01/02/13 OZ projednalo a schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje doplněný
program zasedání na dnešní den.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
2) OZ projednalo zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ. Bez připomínek.
Usnesení č. 02/02/13 OZ schvaluje zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
3) OZ projednalo odkup kuchyňské linky do bytové jednotky č.2, v čp.193.
Usnesení č. 03/02/13 OZ schvaluje odkup bytového zařízení – kuchyňské linky do bytové jednotky
č.2, v čp.193.Cena stanovena dohodou – a činí 8.000,-Kč.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
4)OZ projednalo a schvaluje výsledek inventarizace majetku obce.
Usnesení č, 04/02/13 OZ po projednání schvaluje výsledek inventarizace majetku obce za rok 2012.
Přítomno hlasování:5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
5) OZ v tomto bodě schválí poskytnutí příspěvků na činnost jednotlivých sdružení v obci. Návrh
starosty předložen. Projednává se: a) Občanské sdružení Lidové stavby ve výši 10.000,-Kč b) Sbor
dobrovolných hasičů ve výši 10.000,-Kč a c) Základní škola v Habarticích - příspěvek ve výši 3.000,Kč. Navýšení příspěvku na školu v přírodě. Poskytovatel – Obec Pertoltice si vyhrazuje právo
kontroly, které bude zahrnuto do smluvního vztahu, dle zvyklostí.
Usnesení č. 05/02/13 OZ schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost:
a) Občanské sdružení Lidové stavby ve výši 10.000,-Kč. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly,
které bude zahrnuto do smluvního vztahu, dle zvyklostí.
b) Sbor dobrovolných hasičů ve výši 10.000,-Kč. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly, které bude
zahrnuto do smluvního vztahu, dle zvyklostí.
c) Základní škola v Habarticích - příspěvek ve výši 5.000,-Kč. Poskytovatel si vyhrazuje právo
kontroly, které bude zahrnuto do smluvního vztahu, dle zvyklostí.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
6) OZ se zabývá žádostí o dotaci na ochranu obojživelníků v Dolních Pertolticích – opět lokalita
Panenský rybník.

Usnesení č. 06/02/13 OZ schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na zabezpečení jarní migrace
obojživelníků – lokalita u Panenského rybníka, v Dolních Pertolticích. Celkové náklady budou
vyčísleny na základě návrhu dodavatele. Obec bude podávat žádost pouze do výše plné podpory
dotčeným grantovým titulem. Tedy tak, aby nehradila z rozpočtu obce vlastní podíl obce na akci.
Přítomno hlasování:5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
7) OZ je předloženo znění výroční zprávy za rok 2012.
Usnesení č. 07/02/13 OZ schvaluje znění ,,Výroční zprávy za rok 2012,,.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0

zdržel se: 0

8) V tomto bodě došlo k revokaci usnesení.
Usnesení č. 08/02/13 OZ revokuje své usnesení č.05/15/11 z 5. zasedání Zastupitelstva obce
Pertoltice, konaného dne 05.09. 2011 od 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Text:
OZ po projednalo opětovně žádost na odkup části zařízení v restauraci , schvaluje pouze
případné odkoupení pevně spojeného zařízení v provozovně restaurace - ve vazbě na zabezpečením
objektu. Podmínkou je předložení účetních dokladů k tomuto zařízení a vybavení obecnímu úřadu.
Starostovi se ukládá, aby je po jejich obdržení předložil výborům zastupitelstva. A to ke konečnému
posouzení ceny.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
9) OZ projedná žádost na půjčku FRB. Částka 50.000,-Kč. V průběhu jednání přišla p.Edita
Soukupová. Starosta seznamuje s možnými postupy při řešení problematiky.
Usnesení č. 09/02/13 OZ po projednání žádosti na půjčku z FRB ve výši 50.000,-Kč, OZ v této
souvislosti schvaluje:
a) žadateli se půjčka neposkytuje, z důvodu nedostatku finančních prostředků na FRB, v návaznosti na
zánik vlastního FRB obce.
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
10) OZ projednává žádost na odprodej pozemkové parcely – Horní Pertoltice. Probíhá diskuse nad
možnostmi. Obecně převládá názor – dotčený prostor nechat obrůst a následně vytěžit dřevní hmotu
pro potřeby obce.
Usnesení č. 10/02/13 OZ po projednání žádosti na odkoupení pozemkové parcely č. 580/2 ( výměra
2755m2, TTP), k.ú. Horní Pertoltice, schvaluje nevyhlášení záměru na prodej výše uvedené
nemovitosti. A to s odůvodněním, že obec má v tuto chvíli záměr stabilizovat hodnotu majetku obce v
dosavadním rozsahu a pro zajištění vlastních záměrů obce. OZ vydalo též negativní stanovisko k
pronájmu dotčené pozemkové parcely.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 4
proti: 2
zdržel se: 0
Usnesení nebylo přijato. Bod se znovu předloží na dalším zasedání OZ.
11) OZ projedná platbu členského příspěvku do Euroregionu Nisa – ve výši 1420,-Kč.
Usnesení č. 11/02/13 OZ projedná platbu členského příspěvku do Euroregionu Nisa – ve výši 1420,Kč.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
12) OZ projedná odkoupení pozemku k dokončení legalizace stavu u nemovitostí kolem hřbitova v

Dolních Pertolticích. OZ preferuje odkoupení nutné části pozemků od soukromé osoby.
Usnesení č. 12/02/13 OZ po projednání situace kolem odkoupení pozemku, který je potřebný pro
dokončení legalizace stavu u nemovitostí kolem hřbitova v Dolních Pertolticích, ukládá starostovi
zahájit kroky k dokončení všech potřebných úkonů. Po nutné přípravě dokumentací, budou materiály
k odkoupení pozemků předloženy OZ ke schválení.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
13) OZ projedná v tomto bodě plány práce obecního zastupitelstva výborů zastupitelstva pro rok
2013.
Usnesení č. 13/02/13 OZ schvaluje plány práce obecního zastupitelstva a obou výborů zastupitelstva
na rok 2013.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
14) OZ projedná problematiku kolem pohledávek u bytového fondu. Nájemci obdrželi výpovědi z
nájmu. S ohledem na sociální situaci dotčených se hledá zohlednění a způsob řešení.
Usnesení č. 14/02/13 OZ projednalo řešení pohledávek z nájmů bytů. Zrušuje podané výpovědi z
nájmu bytových jednotek – viz seznam předložený zastupitelstvu obce. Po posouzení všech okolností
umožňuje OZ, a to svým rozhodnutím, aby nájemní vztah pokračoval. Splácení dlužné částky bude
dále pokračovat za dodržení parametrů uzavřených splátkových kalendářů.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1
15) OZ bere na vědomí zprávy starosty
− zprávu z oblasti pracovních poměrů u samosprávného celku ( administrativa+VPP)
− dokončení zřízení účtu u ČNB
− nabídka ČS a.s. , na úvěr k financování obnovy sítě veřejného osvětlení v obci
− ukončení nájmu bytu č.2 v čp.193,D.P., dohodou k 28.2.2013

Zapsal/a/: Mgr.Lenka Horáčková
Ověřil: Z.Halounová a J.Votrubec

Viktor Podmanický starosta obce

Vyvěšeno: 11.03.2013
Sejmuto: 27.03.2013

