Výpis z usnesení Rady obce Prosenice

6. výpis

Schůze 2016/31/RO až 2016/40/RO

2014/2018

březen 2016
31/3/RO – Program 7. řádného jednání zastupitelstva
Starosta předložil a rada projednala Program 7. řádného zasedání zastupitelstva. Zasedání
zastupitelstva se uskuteční v termínu 14. 3. 2016 v 17 hodin. Dále rada projednala následující
podklady předkládané na zasedání:
a) Roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2015
b) Návrh rozpočtu Obce Prosenice na rok 2016 s předpokládanými příjmy 11.076.000 Kč a
předpokládanými výdaji v12.964.800 Kč. Schodek mezi celkovými příjmy a výdaji včetně
splátek úvěru je 2.700.000 Kč a bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let.
c) Podání žádosti o dotaci do programu MPO Efekt 2016 na akci „Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v základní škole Prosenice“. Celkové předpokládané náklady akce činí
715.300 Kč, dotace od MPO ČR je 50%, tj. 357.650 Kč.
d) Směnnou smlouvu mezi Obcí Prosenice a p. Lukášem Tesárkem na směnu částí pozemků
v lokalitě Plště, zaměřených podle GP 356-61/2015 a 263-60/2015.
K předloženým materiálům nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení: RO projednala a vzala na vědomí termín konání a podklady na 7. řádné jednání zastupitelstva.
31/4/RO – Žádost p. Krejčího o pronájem části obecního pozemku
Starosta předložil a rada projednala žádost p. S. Krejčího, Zahradní čp. 249 o pronájem části
obecního pozemku parc. č. 122/2, k.ú. Prosenice za účelem skládky palivového dříví.
Usnesení: RO projednala žádost p. S. Krejčího, Zahradní čp. 249 o pronájem části obecního
pozemku parc. č. 122/2, k.ú. Prosenice za účelem skládky palivového dříví a ukládá starostovy provést geodetické vytýčení parcely a připravit návrh smlouvy.
32/3/RO – Smlouvy na pronájem bytů
Starosta předložil a rada projednala vzor nájemní smlouvy na byt zpracovaný AK JUDr.
Roubal & JUDr. Šrámek.
Usnesení: RO projednala vzor nájemní smlouvy na byt zpracovaný AK JUDr. Roubal &
JUDr. Šrámek a ukládá starostovi zapracovat změny dle vzory do nových nájemních smluv.
32/4/RO – Provoz kanalizace a ČOV
Starosta předložil a rada projednala zápis z jednání s p. V. Zatloukalem, který je na základě
příkazní smlouvy s obcí odpovědnou osobou ve věci provozování kanalizace a ČOV.
V loňském roce byl schválen kanalizační řád, v letošním roce je nutné zpracovat nový Plán
financování a obnovy kanalizace.
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Usnesení: RO projednala zápis z jednání ve věci provozování kanalizace a ČOV a ukládá
starostovi zajistit aktualizaci Plánu financování a obnovy kanalizace.
32/5/RO – Smlouva s T-Mobile
Starosta předložil a rada projednala požadavek JSDH na doplnění smlouvy s T-Mobile o SIM
kartu pro jednotku. SIM karta bude určena pouze pro přenos SMS zpráv.
Usnesení: RO projednala požadavek JSDH na doplnění smlouvy s T-Mobile o SIM kartu
pro jednotku a ukládá starostovi aktualizovat smlouvu s T-Mobile.
32/6/RO – Schválení roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Prosenice
Starosta předložil a rada projednala bez připomínek roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Prosenice,
p.o. sestavenou k 31.12.2015. O schválení účetní závěrky bude vydán protokol.
Usnesení: RO projednala a schvaluje roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Prosenice, p.o. sestavenou k 31.12.2015 a vydává protokol o schválení této roční účetní závěrky.
32/7/RO – Schválení rozdělení zisku ZŠ a MŠ Prosenice, p.o. z roku 2015
V návaznosti na roční účetní závěrku sestavenou k 31.12.2015 starosta předložil a rada projednala žádost ředitelky o ponechání přebytku hospodaření v rozpočtu ZŠ a MŠ Prosenice,
p.o.
Dle výkazu zisku a ztrát hospodařila ZŠ a MŠ Prosenice v roce 2015 se ziskem v hlavní činnosti ve výši 41.379,22 Kč a požádala Obec Prosenice jako svého zřizovatele o souhlas s ponecháním těchto peněžních prostředků, které jí byly v roce 2015 převedeny z rozpočtu obce
na provoz školy a nebyly do 31. 12. 2015 vyčerpány - a s jejich převodem do rezervního fondu a fondu odměn.
Ušetřené finanční prostředky ve výši 41.379,22 Kč budou dle § 30 a § 32 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, v platném znění převedeny
do rezervního fondu ve výši 39.379,22 Kč a do fondu odměn ve výši 2.000,- Kč.
Tyto prostředky byly ušetřeny nižšími výdaji na drobné opravy a údržbu a vrácenými přeplatky za energie. Finance budou použity k dalšímu rozvoji činnosti školy, především na financování pokračujících nutných úprav a oprav, včetně provozu zařízení (zajištění bezpečnosti
vstupních dveří do ZŠ, posílení kamerového systému, na vnitřní vybavení školy (úpravy pro
obnovu ICT zařízení v učebně s interaktivním zařízením). Fond odměn bude využit k úhradě
ostatních osobních nákladů v případě drobných oprav pro školu externími pracovníky, případně jako rozpočtová rezerva v oblasti mezd při napjatém rozpočtu ze strany Krajského úřadu Olomouc.
Usnesení: RO projednala a schvaluje ponechání přebytku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prosenice ve výši 41.379,22Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu ve výši
39.379,22 Kč a do fondu odměn ve výši 2.000,- Kč..
32/8/RO – Stanovisko k PD – zpevněná plocha, p. Bukva
Starosta předložil a rada projednala návrh stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Výstavba dřevěného oplocení a zpevnění plochy na parcele 165/2 v k.ú. Proseničky, investor p.
Michal Bukva. K dokumentaci jsou připomínky:
a) Plocha nebude vyspádována směrem k obecním pozemkům
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b) K parcele 165/2 nejsou zřízeny sjezdy, zpevněná plocha nebude sloužit jako parkovací
stání
Usnesení: RO projednala a souhlasí s připomínkami s projektovou dokumentací stavby
„Výstavba dřevěného oplocení a zpevnění plochy na parcele 165/2 v k.ú. Proseničky“, investor p. Michal Bukva.
32/9/RO – Nájemní smlouva na byt č. 12, Maloprosenská 158
Starosta předložil a rada projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Maloprosenská 158 s pí Kateřinou Skříteckou a to na dobu určitou do 31. 3. 2017.
Usnesení: RO projednala a schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 12, Maloprosenská 158 s pí
Kateřinou Skříteckou a to na dobu určitou do 31. 3. 2017.
32/10/RO – Záměr na prodej pozemků pod MK v ulici Zahradní
Starosta předložil a rada projednala záměr na prodej částí pozemků pod místní komunikací
(dále jen MK) v ulici Zahradní. Proběhlo celkové zaměření MK s cílem narovnat majetkoprávní poměry. Výše uvedené části parcel jsou již zastavěny ploty okolních nemovitostí, navrhuje se proto tyto parcely sloučit se stavebními parcely příslušných vlastníků nemovitostí za
ceny stanovené znaleckým posudkem.
Usnesení: RO projednala záměr na prodej částí pozemků pod místní komunikací v ulici
Zahradní a ukládá starostovi záměr zveřejnit na úřední desce.
duben 2016
33/3/RO – Návrhy výsadeb
Starosta předložil a rada projednala návrhy výsadeb předložených firmou Ludmila Topolánková, IČ 42962170. Rada návrhy projednala s připomínkami a návrhy dle usnesení.
Usnesení: RO projednala návrhy výsadeb předložených firmou Ludmila Topolánková, IČ
42962170 a ukládá starostovi realizovat výsadbu v rozsahu:
a) Hřbitov – varianta č. 2
b) Svah u hřiště v obecním parku – varianta č. 2
c) U cyklostezky – nebyla vybrána varianta, s ohledem na dosavadní výsadbu se doporučuje
výsadba lípy.
33/4/RO - Nabídka na tisk zpravodaje
Starosta předložil a rada projednala nabídku firmy Tiskárna Brázda na tisk obecního zpravodaje. Oproti stávající nabídce při srovnatelné ceně nabízí barevný tisk obálky zpravodaje.
Usnesení: RO projednala nabídku firmy Tiskárna Brázda na tisk obecního zpravodaje a
ukládá starostovi provést v tiskárně zkušební tisk.
33/5/RO - Opakované veřejné projednání UP Prosenice
Starosta jako pověřený zastupitel pro zpracování UP obce informoval radu o opakovaném
veřejném projednávání UP obce dne 12. 5. 2016 v 9 hodin. Připomínky firmy Hanácká potravinářská společnost, s.r.o. (HPS) byly vyřešeny a předjednány s majitelem HPS.
Usnesení: RO projednala informaci o opakovaném veřejném projednávání UP Prosenice a
vzala ji na vědomí.
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34/3/RO – Návrh firmy KARVEP na změnu UP v lokalitě Na Loukách
Starosta předložil a rada projednala návrh firmy Karvep s.r.o. na změnu UP v lokalitě Na
Loukách. Předmětem návrhu je změna části plochy z ploch pro výstavbu rodinných domů na
plochy pro občanskou vybavenost. Firma Karvep projednává možnost výstavby domova pro
seniory s trvalou pečovatelskou službou. Jedná se o 3 podlažní budovu (výška okolo 12 m)
v části lokality přilehlé k obecnímu parku.
Usnesení: RO projednala návrh firmy Karvep s.r.o. na změnu UP v lokalitě Na Loukách a
rozhodla neměnit postup schvalování stávajícího návrhu UP. V případě konkrétního záměru
předloží firma Karvep návrh na změnu UP, kterou zastupitelstvo projedná na základě
34/4/RO - Dotazníky programu rozvoje obce
Starosta předložil dotazníky k programu rozvoje obce, které budou distribuovány do schránek
občanům. Rada projednala postup dotazníkového šetření s připomínkami.
Usnesení: RO projednala dotazníky k programu rozvoje obce, které budou distribuovány do
schránek občanům. Vhazování vyplněných dotazníků bude do urny na chodbě OÚ. Pro vyšší
informovanost rada rozhodla informovat dalším rozšířeném jednání rady 2. 5. 2016.
34/5/RO - Žádost o pronájem části pozemku pč.338, kú. Proseničky
Starosta předložil a rada projednala s připomínkami žádost pí K. Čelechovské o pronájem
části pozemku pč. 338 v kú Proseničky za účelem chovu psa.
Usnesení: RO projednala žádost pí. Čelechovské a souhlasí s pronájmem za podmínky, že
s chovem psa budou souhlasit všichni obyvatelé dotčených bytových domů.
34/6/RO - Žádost o vyjádření k stavbě “Výstavba zpevněné plochy na části parcely
329/1, kú. Prosenice
Starosta předložil a rada projednala s připomínkami vyjádření ke stavbě “Výstavba zpevněné
plochy na části parcely 329, kú. Prosenice“.
Usnesení: RO projednala vyjádření ke stavbě “Výstavba zpevněné plochy na části parcely
329, kú. Prosenice“ a se stavbou souhlasí za podmínky, že zpevněná plocha nebude zasahovat
do parcely místní komunikace pč. 329/2. RO ukládá starostovi připravit požadované podklady pro územní souhlas.
květen 2016
35/3/RO – Informace k programu rozvoje obce
Starosta předložil a rada projednala:
a) Informaci o plnění rozpočtu k 30. 4. 2016
b) Postup dotazníkového šetření k programu rozvoje obce
c) Rozpracované akce k realizaci a do programu rozvoje
 Doprava
- cesta u parku
- chodník K Žebračce
- stezka ulice Grymovská /semafor
- ulice Maloprosenská
- ulice Zahradní
- křižovatka I/47
Výpis usnesení ze schůzí 2016/31/RO až 2016/40/RO

Stránka 4 z 7









- cyklostezka Prosenice-Přerov
- ulice Na Návsi
Kanalizace
- Osecká a Maloprosenská
- Chmelínek
- přemostění naproti cukrovaru
Obecní park
- zástěny
- work-out hřiště
- šatny
- podium
Projektová příprava a výkupy pozemků
- cyklostezka Prosenice-Grymov
- místní komunikace
- pasport komunikací
Areál Na Návsi 10
- rekonstrukce garáže
- knihovna
- vjezd do obecního dvora
- sběrné místo (dvůr)

Usnesení: RO projednala informaci o plnění rozpočtu k 30. 4. 2016, postup dotazníkového
šetření a rozpracované akce k zařazení do programu rozvoje a vzala je na vědomí .
36/3/RO – Program 8. řádného zasedání zastupitelstva
Starosta rekapituloval program 8. řádného zasedání zastupitelstva a rada jej vzala na vědomí.
Pozvánka a podklady byly v termínu rozeslány členům zastupitelstva.
Usnesení: RO projednala a vzala na vědomí informaci o programu 8. řádného zasedání
zastupitelstva.
36/4/RO - Informace o dovozu obědů pro ZŠ a MŠ Prosenice
Starosta informoval radu o nákladech na dovoz obědů do ZŠ a MŠ z jídelny na Veselíčku.
Celkové náklady za jeden školní rok dosahují cca. 50 -80 tis. Kč. Problémem je to, že dovoz
narušuje pracovní směnu technické čety. Jídelna Veselíčko nabízí dovoz za 50 tis. Kč/ rok.
Rada návrh projednala a shodla se na ponechání současného stavu. Důvodem je zejména následný rozvoz obědů seniorům, který musí být zajištěn.
Usnesení: RO projednala náklady na dovoz obědů do ŽŠ a MŠ Prosenice a rozhodla neměnit současný systém dovozu s vazbou na rozvoz obědů seniorům.
36/5/RO - Žádost o provedení ochranného záboru stavby RD čp. 20
Starosta předložil a rada projednala žádost firmy Femont CZ na provedení ochranného záboru
před domem čp. 20 v ulici Na Návsi. Důvodem je rekonstrukce rodinného domu.
Usnesení: RO projednala firmy Femont CZ na provedení ochranného záboru před domem
čp. 20 v ulici Na Návsi a ukládá starostovi projednat konkrétní postup s firmou Femont CZ.
37/3/RO – Informace o výherních hracích přístrojích (VHP)
Starosta informoval o situaci, kdy stávající provozovatelé VHP žádají prodloužení licence na
rok 2017. Tento požadavek jsme na základě doporučení MFČR odmítli. Současný příjem
z VHP činí cca 100 tis. Kč/ rok.
Výpis usnesení ze schůzí 2016/31/RO až 2016/40/RO
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Usnesení: RO projednala a informaci o výherních hracích přístrojích umístěných v obci a
ukládá starostovi prověřit možnost zákazu VHP s ohledem na situaci v okolních obcích a
možné negativní dopady z toho vyplývající. K problematice se vrátit v 11/2016.
červen 2016
38/3/RO – Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016
Starosta předložil a rada projednala bez připomínek Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016.
Zvyšují se příjmy z pronájmu hrobů celkem o 3000 Kč a současně se zvyšují výdaje spojené
s výsadbou stromů u cyklostezky, monitoringem a čištěním kanalizace (ulice Maloprosenská
a K Žebračce). Dále se zvyšují výdaje ve spojení s terénními úpravami v obecním parku a
zvyšují se zálohy na plyn v bývalém obchodu Na Návsi 10 – celkem o 195.000,- Kč.
Usnesení: RO projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016 dle předloženého návrhu.
38/4/RO - Smlouva o právu stavby na pč. 329/1, kú Prosenice
Starosta předložil a rada projednala smlouvu o právu provést stavbu „Výstavba zpevnění plochy na části parcely 329/1, kú Prosenice“, investor p. P. Skopal, bez připomínek.
Usnesení: RO projednala a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Výstavba zpevnění plochy na části parcely 329/1, kú Prosenice“.
červenec 2016
39/3/RO – Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016
Starosta přeložil a rada projednala bez připomínek Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016. Dochází k přesunu mezi položkami v kapitolách muzeum, tělovýchova, pořízení ÚP a péče o
obec bez dopadů na celkové příjmy a výdaje rozpočtu.
39/4/RO - Informace o protipovodňové ochraně města Přerov u Bečvy
Starosta seznámil radu s projektem protipovodňové ochrany města Přerova, který v současné
době projektuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. pro Povodí Moravy s. p. Jedná se o
vybrání břehu Bečvy za účelem zachycení náplavových dřevin a jiných předmětů a jejich odvoz po veřejné účelové komunikaci (VUK), která je v současné době využívána především
zemědělci. Pro obec je klíčové udržet VUK pod kontrolou a umožnit tak přístup na obecní
pozemky.
Usnesení: RO projednala návrhové podklady k projektu protipovodňové ochrany města
Přerova u Bečvy v kú Prosenice a ukládá starostovi projekt sledovat a připravit podklady pro
další rozhodování rady a zastupitelstva v rámci územního řízení.
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40/3/RO – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.
Starosta předložil a rada projednala SoSB a VB s RWE GasNet, s.r.o. Jedná se o cca 1,41 m2
pč. 327/10 a 2,5 m2 pč. 327/5 v kú Prosenice, které umožní přístup k již vybudované a rekonstruované regulační stanici plynu u areálu Moravské zemědělské.
Usnesení: RO projednala a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.
40/4/RO - SoD na akci Oprava místní komunikace u obecního parku v Prosenicích
Starosta předložil a rada projednala bez připomínek smlouvu o dílo s firmou Sisko, která byla
vybrána na základě výběrového řízení jako dodavatel akce Oprava místní komunikace u
obecního parku v Prosenicích.
Usnesení: RO projednala a schvaluje smlouvu o dílo s firmou Sisko, která byla vybrána
na základě výběrového řízení jako dodavatel akce Oprava místní komunikace u obecního parku v Prosenicích
40/5/RO – Nájemní smlouva na byt č. 2, Maloprosenská 158
Starosta předložil a rada projednala nájemní smlouvu na byt č. 2, Maloprosenská 158 s paní
Evou Kopencovou a to na dobu určitou 2 roky..
Usnesení: RO projednala a schvaluje nájemní smlouvu na byt č. 2, Maloprosenská 158
s paní Evou Kopencovou a to na dobu určitou 2 roky.
40/6/RO – Informace o výběrovém řízení na akci Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje
tepla v Základní škole Prosenice.
Starosta předložil a rada projednala informaci o výběrovém řízení na akci Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v Základní škole Prosenice. Výběrové řízení proběhne 3. 8. 2016,
následně 8. 8. 2016 bude pracovní setkání zastupitelstva a na 15. 8. 2016 je plánováno 9. řádné zasedání zastupitelstva.
Usnesení: RO projednala a bere na vědomí informaci starosty o výběrovém řízení na
akci Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v Základní škole Prosenice.

V Prosenicích dne 18. 07. 2016

Ing. Otakar Dokoupil, CSc., v. r.
starosta
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