Obec Pertoltice
Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 16.12. 2015 od 17,30 hodin v zasedací místnosti oú
Přítomni: zastupitelé Josef Cyrus, Zdeňka Halounová , p.Lenka Horáčková Mgr., Viktor
Podmanický, Josef Šíma ml., Josef Šlemr, Jiří Votrubec
Omluveni: Irena Závůrková ml.
Je přítomno: 6 členů zastupitelstva – zasedání je usnášeníschopné
Zápisem byla pověřen : Jiří Votrubec
Zápis ověří: Josef Šíma ml. a Josef Šlemr Příprava usnesení: Vladimír Hovad
Zasedání vede: Viktor Podmanický starosta obce Hosté: Olga Čepelíková DiS
Jednání zahájeno v 17:32 hod.
V průběhu zasedání dorazili zastupitel Vladimír Hovad ( 17:44 hod)
1. Starosta obce přivítal hosty a zahájil jednání zastupitelstva. Dotaz na možnost doplnit program –
přijato projednání tak jak navrženo. Přípravu usnesení provede do příchodu pana místostarosty:
starosta obce.
Usnesení č. 01/06/15 OZ schvaluje složení orgánů schůze. Dále schvaluje doplněný program
zasedání na dnešní den.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
2. Předseda kontrolního výboru předkládá zprávu o plnění usnesení z předchozích zasedání.
Usnesení č. 02/06/15 OZ schvaluje předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva z
předchozích zasedání.
Přítomno hlasování:8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
3. Projednává se pacht pozemku.
Usnesení č. 07/06/15 OZ schvaluje pronájem pozemkové parcely – pacht, p.p.č.24 , zastavěná
plocha, nádvoří, výměra 249 m2, katastrální území Horní Pertoltice a p.p.č.69 , TTP, výměra 179
m2, katastrální území Horní Pertoltice. Cena 0,30Kč/m2/rok. Smlouva se uzavírá na dobu 15 let.
Starosta je pověřen vypracovat a podepsat příslušnou smlouvu.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1 (Šíma)
4. Projednává se pacht pozemku.
Usnesení č. 06/06/15 OZ schvaluje pronájem pozemkové parcely – pacht, p.p.č.800/3, výměra 1094
m2, TTP, k.ú. Horní Pertoltice. Cena 0,30Kč/m2/rok. Smlouva se uzavírá na dobu 10 let. Starosta je
pověřen vypracovat a podepsat příslušnou smlouvu.
Přítomno hlasování: 7
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
5. OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2016. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen a rozeslán
zastupitelům. Projednán ve výborech – výstupem není doplnění.
J.Šíma – Dotaz na částku pro sportovní oddíl.Rozdíl v částce oproti loňskému rozpočtu je z jakého
důvodu?
Starosta – v letošním roce při sestavování nebylo možné deponovat v této oblasti rozpočtu vyšší
částku. Pokud se však nevyužije rezerva, která je vytvořena u položky mzdy zaměstnanců – určení pro
řešení návratu pracovnice po rodičovských dovolených, bude možné tuto částku rozpustit a zcela jistě
bude pamatováno i na podporu sportu.
Starosta – Dotaz na konečnou úpravu před schválením. Není připomínek.
Usnesení č. 08/06/15 OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2016. Na straně příjmů ve výši: 4 492 201,Kč a na straně výdajů ve výši: 4 350 201,-Kč. Rozpočet je koncipován jako přebytkový, kdy kladné
saldo bude použito k umoření závazku, vyplývajícího z úvěrové smlouvy ČS,a.s.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

6. Projednává se rozpočtový výhled. Bez připomínek.
Usnesení č. 09/06/15 OZ schvaluje rozpočtový výhled na období 2015 – 2019, a to v předložené
podobě.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
7. Problematika členského příspěvku DSO a Euroregionu Nisa – návrhy na výše příspěvku.
Usnesení č. 10/06/15 OZ schvaluje členský příspěvek obce:
a) DSO Mikroregion Frýdlantsko pro rok 2016. A to v celkové výši 16.931,-Kč. Základní příspěvek
ve výši: 3.124,-Kč, příspěvek na OSA ve výši: 344,-Kč a příspěvek na pojištění rozhlasů ve výši:
13.463,-Kč.
b) Euroregion Nisa, pro rok 2016. A to ve stanovené výši podle počtu obyvatel.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
8. OZ projednává problematiku při aplikaci konečného rozpočtového opatření ke konci roku 2015.
Usnesení č. 11/06/15 OZ v tomto bodě schválí pověření pro starostu k provedení konečného
rozpočtového opatření platného ke konci roku – 31.12.2015. Podobu předmětné rozpočtové změny
předloží starosta zastupitelstvu obce dle pokynu zastupitelstva. A to na nejbližším zasedání
zastupitelstva, které se bude konat v roce 2016.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
9. OZ se zabývá návrhem starosty na účast v soutěžích.
Usnesení č. 12/06/15 OZ schvaluje podání přihlášek do soutěží - Zlatý erb 2016 - soutěž o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst a obcí, dále pak podání přihlášky do soutěže ,,Vesnice
roku 2016,,. A to včetně uvolnění požadovaných účastnických poplatků z rozpočtu obce.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
10. OZ projednává žádost na propachtování pozemkové parcely v Dolních Pertolticích – viz žádost
společnosti Grain,a.s.
Usnesení č. 14/06/15 OZ schvaluje vyhlášení záměru na propachtování pozemkové parcely č. 1103,
v katastrálním území Dolní Pertoltice.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
11. OZ byl předložen zápis do kroniky za rok 2014.Po období, kdy nebyla nalezena náhrada za
kronikářku obce, vede kroniku starosta obce.
Mgr.Horáčková - projevuje zájem o případné vedení kroniky obce. Nejprve si zjistí, jak postupovat,
co to obnáší.
Mgr.Horáčková - tato podoba je daná?
Starosta – zápis je proveden na základě nastudované metodiky. Kroniku jsem se rozhodl vést za
pomoci počítače, což umožňuje. Součástí jsou i přílohy.
Usnesení č. 15/06/15 OZ schvaluje předloženou podobu zápisu do kroniky obce - za rok 2014.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
12. OZ schvaluje postup při aplikaci nového nařízení vlády
Usnesení č. 16/06/15 OZ schvaluje navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele, místostarostu a
členy výborů, podle nového aktuálního nařízení vlády – viz poslední novela nařízení příslušného
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s účinností od 1.1.2016. Stanovuje, že odměny neuvolněných
zastupitelů, místostarosty a členů výborů se navyšují podle přiložené tabulky – s poukazem na
předmětné usnesení z ustavujícího zasedání v roce 2014, kterým je umožněno navyšovat vždy při
novelizaci. A to až do maximální výše, kterou daný předpis pro jednotlivé kategorie umožňuje.

Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

13. OZ projednává nový plán práce zastupitelstva. Bez připomínek.
Usnesení č. 17/06/15 OZ schvaluje Plán práce zastupitelstva obce Pertoltice na rok 2016.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
14. OZ se zabývá žádostí jedné ze složek, které působí na území obce.
Usnesení č. 18/06/15 OZ schvaluje udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla - pro
SDH Pertoltice IČ 49111736. Souhlas se týká nemovitosti č.p.59, k.ú. Dolní Pertoltice.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
15. OZ projednává žádost starosty Města Frýdlantu. Bylo projednáno i ve výborech.
Starosta: Seznamuje s názory okolních obcí, upozorňuje na jednotlivé aspekty případného souhlasu.
J.Šíma: Do budoucna je třeba dát signál, že podobné postupy ( kapitalizace) nebudou možné.
V.Hovad: Informace, které dnes zazněly, neměly výbory na svém zasedání před týdnem k dispozici.
Usnesení č. 03/06/15 OZ po projednání žádosti pana Ing. Dana Ramzera - starosty Frýdlantu,
souhlasí s poskytnutím půjčky společnosti FVS, a.s., a to ze strany Města Frýdlantu. Avšak za
předpokladu, že nedojde k její pozdější kapitalizaci. Ukládá svému zástupci na valné hromadě
společnosti a v dozorčí radě společnosti podporovat pouze výše uvedenou variantu řešení
problematiky, která je obsahem podané žádosti.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 5
proti:1 (Votrubec)
zdržel se: 2 ( Podmanický, Šíma)
16. OZ projednává postup při aplikaci opatření, které vyplývají z od prezentované studie. Ke
schválení se využijí předložená usnesení, která před připravil ředitel společnosti FVS,As. - z důvodu
jednotné podoby u jednotlivých zastupitelstev obcí. Usnesení jsou k tomuto budou dvě.
Usnesení ač. 04/06/15 Zastupitelstvo obce Pertoltice souhlasí s „Plánem financování obnovy
vodovodů a kanalizací Frýdlantské vodárenské společnosti, As. pro období 2016 – 2026“, včetně
souvisejícího zvyšování ceny vody pitné a vody odkanalizované, který byl zpracován společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, As. v březnu 2015, a ukládá svým zástupcům na valné hromadě
společnosti a v dozorčí radě společnosti podporovat jeho realizaci a naplnění.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 2 ( Pod manický,
Šíma)
Usnesení č. 05/06/15 Zastupitelstvo obce Pertoltice nesouhlasí s možnou spoluúčastí obce Pertoltice
na financování obnovy vodovodů a kanalizací na území frýdlantského výběžku.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
17. OZ projednává odměnu.
Usnesení č. 13/06/15 OZ schvaluje odměnu panu Viktoru Podmanickému – ve výši 20.000,-Kč.
Bude provedeno úhradou částky na základě uzavřené DPP na opravu techniky v majetku obce (
komunální vozidlo Multicar M 25). Tedy za provedení prací, které nesouvisejí s výkonem funkce
starosty obce.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1(Podmanický)
18. OZ bere na vědomí:
- informaci k rozpočtovému opatření v pravomoci starosty v souladu s ust. § 102 zákona č.

128/2000 Sb., o obcích

- informace týkající se průběhu jednání OZ Města Frýdlant – problematika dalšího provozu
nemocnice
- informaci o cenové příloze smlouvy na likvidaci domovního odpadu – firma A.S.A.
- informaci o úpravě provozní doby obecního úřadu v prosinci 2015
- prvotní informaci o plánované rezignaci zastupitelky

Zasedání ukončil předsedající v 19:14hod.

Zapsal: Jiří Votrubec …................................
Ověřil: Josef Šíma ml. …................................
Josef Šlemr

…................................

razítko Obec Pertoltice
Vladimír Hovad
místostarosta obce

Vyvěšeno: 22.12.2015
Sejmuto: 08.01.2016

Viktor Podmanický
starosta obce

