Obec Pertoltice
Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 03.02.2014 od 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
01/02/14 OZ po projednání schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje doplněný program zasedání na
dnešní den.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
02/02/14 OZ po projednání schvaluje předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva z předchozích
zasedání.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
03/02/14 OZ schvaluje podobu provedení rozpočtového opatření č.7/2013. Jedná se o konečné rozpočtové
opatření platné ke konci roku – 31.12.2013. Konečnou podobu rozpočtové změny předkládá starosta
zastupitelstvu obce, dle pokynů zastupitelstva.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
04/02/14 OZ schvaluje vyhovět žádosti p.R.Procházky, na úpravu nájemného za nebytový prostor –
provozovna restaurace v čp.64. Nájemné za nebytový prostor - provozovna restaurace, se z rozhodnutí
zastupitelstva snižuje na období od 1/2014 - do 3/2014, na částku 5.500,-Kč/ měsíčně.
Přítomno hlasování: 5
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
05/02/14 OZ po projednání schvaluje:
a) vyhovět žádosti o přesunutí termínu pro splatnost kauce nájemného a platby nájemného za měsíc leden,
týkajících se bytové jednotky č.5, v čp.193, v Dolních Pertolticích. A to s termínem ke dni 15.2.2014.
b) pronájem bytové jednotky č.11, v čp.193, v Dolních Pertolticích. S žadatelkou bude uzavřena nájemní
smlouva po skončení stávajícího nájemní smlouvy. Starostovi se ukládá připravit potřebné dokumenty.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
06/02/14 OZ zrušuje usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice, konaného dne 25.01.2013,
evidovaného pod č. 09/01/13 , písm.a): OZ a) ukládá starostovi obce, aby žádost č.2, na přidělení bytu pod
č.j. 4/2013, vložil do registru žadatelů o byt. Před přidělením bytu žadatel musí předložit potvrzení o příjmu
a legalizaci pobytu v ČR. Starostovi obce se ukládá tyto dokumenty zajistit.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
07/02/14 OZ potvrzuje výsledek hlasování per-rollam, a to ve věci uzavření splátkového kalendáře na
splacení dlužné částky ve výši 35.316,50Kč. Žadatelka navrhla měsíčně splácet 1.000,-Kč, až do doby
konečného zaplacení. Hlasováním bylo schválena podoba dotčeného splátkového kalendáře. Starostovi je
uloženo, aby zajistil potřebné dokumenty a opatřit je podpisy stran.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
08/02/14 OZ schvaluje:
a) výsledek inventarizace majetku obce za rok 2013, provedené ke dni 31.12.2013. Nebylo shledáno rozdílů.
b) návrh na vyřazení nepotřebného majetku, který připravila likvidační komise
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
09/02/14 OZ schvaluje podobu Přílohy č.1 ke směrnici pro vyplácení cestovních náhrad na rok 2014.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0

10/02/14 OZ schvaluje podobu Výroční zprávy za rok 2013, dle §18 zák.č. 106/99 Sb., "O svobodném
přístupu k informacím".
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
11/02/14 OZ schvaluje podobu Přílohy č.1 k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů –
stanovení výše poplatku na rok 2014.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
12/02/14 OZ schvaluje:
a) výši členského příspěvku – Euroregion Nisa. A to ve výši stanovené valnou hromadou.
Přítomno hlasování: 6
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
b) navýšení členského příspěvku – DSO Mikroregion Frýdlantsko. A to o částku 4.185,-Kč, kterou bude
pokrytý nárůst ceny u projektu na ochranu obyvatelstva před povodněmi.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
13/02/14 OZ po projednání schvaluje odkoupení zařízení nebytových prostorů, patřících k provozovně
restaurace v Dolních Pertolticích. Žádost podal p.S.Tajbner. Úhrada bude provedena na základě kupní
smlouvy. A to za materiál - ve výši 14.928,-Kč. K proplacení částky za provedené práce ve výši 6.300,-Kč,
požaduje zastupitelstvo předložení faktury. Částku bude možno až vyplatit po jejím předložení a
odsouhlasení starostou
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
14/02/14 OZ schvaluje plány obou výborů zastupitelstva a vlastního zastupitelstva obce na rok 2014.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
15/02/14 Zastupitelstvo obce Pertoltice pověřuje člena zastupitelstva obce pana Viktora Podmanického starostu obce, zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne 27.
února 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice a ukládá starostovi obce panu Viktoru
Podmanickému zajistit vystavení příslušného pověření a písmeně informovat Frýdlantskou vodárenskou
společnost, a.s. o tomto rozhodnutí zastupitelstva.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
16/02/14 Zastupitelstvo obce Pertoltice souhlasí se zástavou akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
v držení Obce Pertoltice a emitovaných ke dni rozhodnutí zastupitelstva pro potřeby bankovní záruky dle
vítězné nabídky v rámci výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou
společnost, a.s.“
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
17/02/14 Zastupitelstvo obce Pertoltice souhlasí se změnou stanov společnosti Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s., a to takto:
1) v §9 článek 4), kdy bude omezení hlasovacích práv akcionářů na valné hromadě 1/18 bez ohledu na
výši obchodního podílu;
2) v §16 článek 5), kdy dojde ke snížení hranice souhlasu alespoň 4/5 hlasů všech akcionářů na 2/3
hlasů všech akcionářů.
Dále ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. tuto změnu stanov

podpořit.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

18/02/14 OZ schvaluje podobu Dodatku č.1 ke směrnici č.4/2013 - Tvorba rozpočtu a rozpočtová opatření a
Směrnici č.1/2014 – vnitřní předpis pro evidenci majetku.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
19/02/14 OZ neschvaluje pořádání akce Rally Lužické hory na území obce.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 6
proti: 0

zdržel se: 1

20/02/14 OZ schvaluje upravenou podobu Povodňového plánu obce.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0

zdržel se: 0

OZ bere na vědomí:
- předložená Čestné prohlášení - oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém
v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem
podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, která zastupitelstvu předložil starosta a místostarosta obce.
- informace týkající se pohledávek
- vyhodnocení přijatých dotazníků ke tvorbě územního plánu, informaci o průběhu tvorby plánu
- informace o cenách vodného a stočného pro rok 2014
- informaci starosty obce k ukončení způsobu hlasování. Obecní zastupitelstvo opustí metodu hlasování
formou per-rollam. Hlasování tímto způsobem je v rozporu s metodickým pokynem Ministerstva vnitra ČR –
odbor dozoru a kontroly, pro oblast jednání zastupitelstev obcí. Každé hlasování zastupitelů musí být tedy
pouze v reálném čase projednávání podkladů na předmětném zasedání zastupitelstva obce.
V návaznosti na toto stanovisko musí být upraven i jednací řád, pokud jím bylo umožněno použití tohoto
typu hlasování. Včetně musí být upraveny předpisy pro tvorbu rozpočtových změn.
- zprávu pana M.Čejky o bezpečnostní situaci v obci Pertoltice a našem regionu

kulaté razítko Obec Pertoltice
Vladimír Hovad
místostarosta obce

Vyvěšeno: 06.02.2014
Sejmuto: 23.02.2014

Viktor Podmanický
starosta obce

