Výpis z usnesení Rady obce Prosenice

4. výpis

Schůze 2015/20/RO až 2015/27/RO

2014/2018

Září 2015
2015/20/4/RO – Specifikace nákupu hasičské stříkačky
Ing. Jan Kubiš, velitel JSDH předložil vyhodnocení a specifikaci přenosné hasičské stříkačky
(viz. usnesení 15/6/RO). Po technickém hodnocení stříkaček dostupných na trhu a zkušenostmi ze zásahů byla vybrána stříkačka Rosenbauer Fox III, která má chlazení motoru vzduchem. Na nákup této stříkačky je navrhováno provést marketingový průzkum oslovení nejméně 3 dodavatelů na trhu v ČR.
Usnesení: RO projednala a schvaluje postup výběru dodavatele přenosné hasičské stříkačky Rosenbauer Fox III.
2015/20/5/RO – Rozpočtové opatření
Starosta seznámil členy rady s rozpočtovým opatřením č. 5. Příjmy obce se navyšují o závěrečnou platbu za projekt Cyklostezka Prosenice – Grymov (312.707,21 Kč) a příjmy ze
vstupného do muzea (4.000 Kč). Oproti plánu se navyšují výdaje za platby energií, za kamerový systém a internet v obecním parku a šatnách TJ Sokol a za výdaje na kulturních akcích.
Rozpočtové opatření neovlivní hospodářský výsledek rozpočtu – to je příjmy se rovnají výdajům.
Usnesení: RO projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015.
2015/21/3/RO – Žádost o umístění skladu cukru Hanácké potravinářské společnosti
s.r.o.
Starosta předložil projektovou dokumentaci skladu cukru. Jedná se o budovou o výšce 14 m,
délce 90 m pro skladování cca. 7000 tun cukru. Hala je umístěna ve vzdálenosti 6 m od chodníku, který je jedinou přístupovou komunikací pro pěší kolem silnice I/47 k železniční zastávce. Z druhé strany skladu cukru ve vzdálenosti 6m je plánována stavba závodu na výrobu bioetanolu, která má vydáno platné stavební povolení. Požárně-bezpečnostní řešení je posuzováno podle ČSN 730802 pro nevýrobní objekty.
Členové rady se v diskuzi shodli na tom, že podklady k průkazu požárně – bezpečnostního
řešení stavby jsou z pohledu zajištění bezpečnosti osob na veřejném prostranství – chodníku
v blízkosti skladu nedostatečné. Rovněž není zřejmé, proč je objekt posuzován jako nevýrobní
stavby a ne jako sklad dle ČSN 730845, když jeho hlavním využití je uložení velkého množství cukru.
Usnesení: RO projednala žádost o souhlasné stanovisko obce s umístěním stavby skladu
cukru v prostorách cukrovaru a ukládá starostovi vyžádat doplňující informace týkající se
požárně – bezpečnostního řešení stavby skladu s ohledem na blízkost veřejného prostranství a
plánované stavby závodu na výrobu bioetanolu.
2015/21/4/RO – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Starosta předložil členům rady Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015,
které provedli 21.09.2015 kontroloři Krajského úřadu Olomouckého kraje se závěrem, že při
dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení: RO projednala a bere na vědomí výsledky dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015.
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2015/21/5/RO – Oběh dokumentů ve spisové službě Gordic – WESS
Starosta informoval členy rady o tom, že veškerá pošta mezi podatelnou, starostou a účetní
probíhá v elektronické spisové službě WESS. Tímto je dosaženo úspor v tisku. Dalším krokem ve snížení administrativy bude zavedení certifikované archivace pošty.
Usnesení: RO projednala a bere na vědomí informaci o oběhu dokumentů ve spisové službě
WESS.
2015/21/6/RO – Výskyt hlodavců v zastavěné části obce
Ing. Jan Kubiš informoval o výskytu hlodavců v ulici Na Chmelínku. Členové rady se
v diskuzi shodli na provedení dalšího kola deratizace v obci.
Usnesení: RO projednala a ukládá starostovi zajistit deratizaci v částech obce se zvýšeným
výskytem hlodavců.
2015/21/7/RO – Likvidace vedení a tlampačů staré soustavy místního rozhlasu 100 V
Starosta informoval o odstavení rozhlasové ústředny 100 V, která je plně nahrazena bezdrátovým rozhlasem. Na sloupech VO zůstávají tlampače a dráty, které částečně brání průjezdům
aut (ulice Zahradní). Na likvidaci tlampačů a drátů byly vyžádány nabídky od firmy Zdeněk
Bém (27-30 tisíc Kč vč. DPH) a firmy Bohumil Čtvrtníček (20 tisíc, není plátce DPH).
Usnesení: RO projednala a schvaluje provedení likvidace tlampačů a drátů rozhlasu 100
V firmou Bohumil Čtvrtníček.
Říjen 2015
2015/22/3/RO – Stavba dálnice D1-0137 – navážky ornice
Starosta předložil výkres navážek ornice v rámci stavby D1-0137, dálnice Přerov Lipník nad
Bečvou. V současné době probíhá pasportizace krajských a místních komunikací a budov.
Členové rady projednali současný postup v jednáních na kontrolních dnech dálnice, které se
konají každý třetí čtvrtek v měsíci.
Usnesení: RO projednala postup příprav navážek ornice na lokality v katastrech Prosenic a
ukládá starostovi pokračovat v jednáních na kontrolních dnech s cílem minimalizovat dopravní zátěž v zastavěné části obce.
2015/22/4/RO – Smlouva o právu provést stavbu – sjezd k parcele 1002, k.ú. Proseničky
Starosta předložil členům Smlouvu o právu provést stavbu týkající se stavby sjezdu
k parc. č. 1002, k.ú. Proseničky, který je ve vlastnictví obce Prosenice a to z parc. č. 1010 a
1011, které jsou ve vlastnictví stavebníka, p. Ing. Petra Marka. Jedná se o parkoviště
k bytovému domu. Souhlasné stanovisko s přilehlou rekonstrukcí bytového domu v ulici U
Nádraží schválila rada usnesením 17/6/RO/2015. Rada projednala smlouvu vč. přiloženého
situačního výkresu bez připomínek.
Usnesení: RO projednala a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s Ing. Petrem Markem, týkající se sjezdu z parkoviště na parc. č. 1010 a 1011, k.ú. Proseničky k parc. č. 1002,
který je ve vlastnictví obce Prosenice.
2015/22/5/RO – Nákup přenosné stříkačky pro JSDH
Starosta informoval členy rady o marketingovém zjištění nákupu přenosné motorové stříkačky. Na základě výběru ze 3 nabídek byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka
firmy DIK Consulting s cenou ve výši 409 578,95 Kč vč. DPH.
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Usnesení: RO schvaluje výběr dodavatele na nákup přenosné motorové stříkačky Rosenbauer FOX III , firmu D.I.K. Consulting, s.r.o. s cenou 409 578,95 Kč vč. DPH.
2015/22/6/RO – Smlouva na dopracování územního plánu
Starosta předložil návrh smlouvy na dopracování územního plánu firmou VISUALCAD, která je zpracovatelem návrhu územního plánu obce Prosenice z roku 2012. Návrh územního
plánu byl veřejně projednán a vyhlášen veřejnou vyhlášku. V termínu vyhlášení podala své
dodatečné připomínky Hanácká potravinářská společnost, s.r.o., které byly dále řešeny
s pořizovatelem. Po dořešení připomínek byly tyto schváleny dotčenými orgány a po dopracování firmou VISUALCAD proběhne veřejné projednání těchto připomínek. Navíc
v průběhu řešení připomínek byla provedena digitalizace katastru Prosenic a zpracovatel bude
přepracovávat územně-plánovací dokumentaci (UPD) na aktuální katastrální mapu. Cena za
dopracování UPD je 98 000,- Kč bez DPH (118 580,- Kč vč. DPH). Celková cena za zpracování UPD i s návrhem z roku 2012 (220 000,- Kč) je 338 500,- Kč vč. DPH.
Usnesení: RO schvaluje smlouvu na dopracování územně-plánovací dokumentace s firmou
VISUALCAD, s.r.o. dle předloženého návrhu.
2015/22/6/RO – Navýšení nájemného v obecních bytech – revokace usnesení
2015/15/5/RO
Starosta informoval o prověření zvyšování nájemného od 1. 1. 2016 každoročně o 10%. Podle
§2249 zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) je možné zvýšit nájemné maximálně o 20 %
během poslední 3 let. V roce 2014 – bylo zvýšeno nájemné o 10% a v roce 2015 – 0%, v roce
2016 je možné nájemné zvýšit jen o 10 %, což je 20 % za 3 roky. V této souvislosti je nutné
revokovat usnesení rady 2015/15/5/RO, které zvýšit nájemné v obecních bytech od 1. 1. 2016
o 20%.
Usnesení: RO revokuje usnesení 2015/15/5/RO a zvyšuje nájemné v obecních bytech od
1.1:2016 v souladu s §2249 zákona 89/2012 Sb. o 10%.
2015/23/3/RO – Stanovisko k umístění stavbě haly cukru Hanácké potravinářské společnosti s.r.o.
Starosta předložil a rada projednala s připomínkami DÚR ke stavbě skladu cukru Hanácké
potravinářské společnosti s.r.o.:
Usnesení: RO projednala a souhlasí s dokumentací pro územní rozhodnutí pro stavbu
haly cukru Hanácké potravinářské společnosti s.r.o. s následujícími připomínkami:
a) V PD pro stavební povolení dořešit limity, zejména zabránit narušení panoramatu obce řešením vhodné kompozice (barevného řešení) haly s ohledem na okolní zástavbu a
přechod do volné krajiny.
b) Opravit technickou zprávu tak aby odpovídala Požární zprávě – to je objekt haly bude
vyhovovat podmínkám požární bezpečnosti dle ČSN 730845 ne dle ČSN 730802.
c) Rada doporučuje věnovat pozornost maximálním kritickým množstvím skladovaného
bioetanolu budoucího závodu na výrobu bioetanolu v těsné blízkosti skladu cukru
(vydané stavební povolení)
2015/23/4/RO – Jednání s firmou KARVEP – terénní úpravy v lokalitě Na Loukách
Starosta o jednáních s firmou KARVEP s.r.o. (jednatel p. Jiří Lupač), která provádí na základě územního rozhodnutí č. 17/2010 a s ním spojeného rozhodnutí o změně využití území „Terénní úpravy pro výstavbu rodinných domů“. V technických záležitostech zastupuje pana Lupače Ing. Pospíšil, ve věcech autorského dozoru terénních úprav Ing. arch. František Lukáš.
Terénní úpravy provádí firma REVITA s.r.o. zastoupená panem Kohoutem. Dále starosta inVýpis usnesení ze schůzí 2015/20/RO až 2015/27/RO
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formoval o tom, že skrývka ornice v některých místech dosahuje hloubky až 70 cm a je pravděpodobné, že na lokalitu bylo zavezeno více zavážky. Ing. arch. Lukáš informoval o tom, že
bude provedeno zaměření stávajícího profilu zavážky včetně hromad shrnuté ornice. Na základě výsledků bilance vypočítané ze zaměření bude Ing. Pospíšil jednat o dokončení terénních úprav s p. Kohoutem. Předpokládané ukončení terénních úprav je v 05/2016. Ing. Pospíšil informoval o tom, že p. Lupač uvolnil k další realizaci přeložku nadzemního vedení na
podzemní kabel a jedná o možnosti instalace nového mostu přes Strhanec (1 jízdní pruh pro
osobní vozidla spolu s chodníkem pro pěší a cyklisty). Odhadovaná cena je cca. 1 mil. Kč,
KARVEP uvažuje o realizaci, pokud by se obec podílela na spolufinancování (50%).
Usnesení: RO projednala informaci starosty o jednání s firmou KARVEP ve věci terénních
úprav v lokalitě Na Loukách a schvaluje požadavky obce pro další jednání, t. j.:
a) Obec Prosenice trvá na dodržení stavu zavážky podle schválené a stavebním úřadem
povolené dokumentace.
b) Rovněž musí být dodrženy všechny předpisy týkající se evidence materiálů použitých
na zavážku (množství, kvalita).
c) Obec je ochotna se finančně podílet na realizaci mostu přes Strhanec se spoluúčastí
max. 50 %. Pokud nebude most realizován, musí firma KARVEP uvést do původního
stavu lávku přes Strhanec, která je v majetku Moravské zemědělské a. s.
d) Obec má zájem o odkup části pozemků přilehlých ke Strhanci za účelem zřízení stezky pro pěší a cyklisty z ulice Ke Mlýnu směrem k mostu dle bodu c).
e) Lokalita Na Loukách musí být udržována ve stavu, kdy na ní neporoste buřina a plevel
(dle zákona o rostlinolékařské péči).
2015/23/5/RO – Účast ZŠ a MŠ Prosenice v MAP rozvoje vzdělávání
Starosta informoval členy rady o projektu MAP (místního akčního plánu) rozvoje vzdělávání.
Nositelem projektu je MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z. s. (dále jen MAS). Projekt obsahuje
zpracování strategie rozvoje školství na území MAS a následné čerpání dotací na vybrané
projekty. Účast v projektu odsouhlasila ředitelka ZŠ a MŠ, dále je pro schválení projektu nutná souhlas zřizovatele (obce). Členové rady po projednání s účastí ZŠ a MŠ Prosenice souhlasí.
Usnesení: RO schvaluje účast Základní školy a Mateřské školy Prosenice, p. o. v projektu
MAP rozvoje vzdělávání, jehož nositelem je MAS MORAVSKÁ BRÁNA z. s.
2015/23/6/RO – Přepojení kanalizačního řadu na ulici Maloprosenská
Starosta informoval členy rady o průzkumu kanalizačního řadu na ulici Maloprosenská před
cukrovarem. Veřejná kanalizace v majetku obce je u kulturního domu před Strhancem zaústěna do vnitrozávodové kanalizace cukrovaru. To zejména zvyšuje množství odpadních vod,
které přečerpává cukrovar na ČOV Henčlov. S Hanáckou potravinářskou společností bylo
dohodnuto, že tento nevyhovující stav bude obec řešit přepojením kanalizace v prostoru mezi
starým obecním úřadem a RD rodiny Oščádalových směrem do ulice Na Loukách.
K provedení této opravy kanalizace je nutné zpracovat projektovou dokumentaci (PD) a provést průzkum trasy z ulice Maloprosenská až k ulici Ke Mlýnu. Zpracovatelem PD je navrhován pan Ing. Petr Kuda, který má nejvíce specifických znalostí o kanalizačním řádu obce i
cukrovaru.
Usnesení: RO projednala informaci starosty o přepojení kanalizačního řadu na ulici Maloprosenská a pověřuje starostu objednat zpracování projektové dokumentace přepojení u
Ing. Petra Kudy.
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2015/23/7/RO – Plánované umístění hřiště work - out
Starosta informoval o možnosti zřídit tzv. hřiště work-out pro mládež v Prosenicích.
S vybudováním toho zařízení již členové rady dříve souhlasili, a vychází z iniciativy našich
„náctiletých“. Nyní jde o jeho umístění a realizaci v sezóně 2016. Členové rady se shodli na
tom, že hřiště bude umístěno v obecním parku poblíž zadní brány. Z předložených možností
pak vybrali cvičební prvky zabudované přímo do travnatých ploch (bez umělých dopadových
ploch). Odkaz na provedení hřišť je na : http://workoutclub.cz/portfolio/workout-club-hybrid/.
Usnesení: RO schvaluje návrh na pořízení hřiště „work-out“ a jeho umístění u zadní brány
obecního parku na ulici Grymovská. RO ukládá starostovi provést nabídkové řízení a přípravu projektu s cílem jeho realizace v roce 2016.
2015/23/8/RO – Rozjezdové byty
Starosta informoval o zasedání bytové komise, kde bylo navrženo rozdělit stávající bytový
fond na tzv. byty „rozjezdové“ pro mladší generaci a byty „ostatní“ pro starší generaci. Byty
rozjezdové jsou určeny na dobu max. 2 let s možností prodloužení jen za podmínky, že nájemce prokáže, že si zajišťuje vlastní bydlení (staví vlastní byt, RD atp.). K zajištění této
podmínky slouží dodatek ke stávající standardní nájemní smlouvě. Do kategorie „rozjezdový
byt“ jsou navrženy následující byty: Bytový dům Maloprosenská č. p. 158, byty č. 1, 3, 6, 11,
12 a 13. Rada dále projednala kritéria výběru zájemců pro rozjezdové byty.
Usnesení: RO schvaluje návrh na vyčlenění obecních bytů v bytovém domě Maloprosenská
č. p. 158, byty č. 1, 3, 6, 11, 12 a 13, jako byty rozjezdové. RO dále schvaluje dodatek č. 1
k nájemní smlouvě pro rozjezdový byt a kritéria výběru zájemců o rozjezdový byt.
2015/24/3/RO – Rozpočtové opatření č. 7/2015
Starosta předložil a rada projednala rozpočtové opatření č. 7/2015 bez připomínek. Objem
rozpočtu se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o 47300,- Kč.
Usnesení: RO projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015.
Listopad 2015
2015/24/4/RO – Smlouva o právu provést stavbu RD Unterovi, parc.č. 108/2, k.ú. Prosenice
Starosta předložil a rada projednala dokumentaci výstavby rodinného domu manželů Unterových na parc. č. 108/2, k. ú. Prosenice. K pozemku je přístup přes pozemek parc.č. 288, k. ú.
Proseničky, který je v majetku Obce Prosenice. Za účelem vydání stavebního povolení je nutné uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na vybudování sjezdu a vjezdu, přípojku kanalizace, vodovodní přípojku a přípojku plynu.
Usnesení: RO projednala a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a vjezdu, přípojky kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky plynu na obecním pozemku parc. č. 288,
k. ú. Proseničky uzavřenou mezi Pavlou Unterovou a Zoltánem Unterem, vlastníky pozemku
parc. č. 108/2, k. ú. Prosenice za účelem připojení tohoto stavebního pozemku k místní komunikaci na ulici Zahradní a přivedení inženýrských sítí.
2015/24/5/RO – Výroční zpráva ZŠ a MŠ Prosenice, p. o.
Starosta předložil a rada projednala s připomínkami výroční zprávu ZŠ a MŠ Prosenice, p.o.
za školní rok 2014/2015. Připomínky se týkaly jasnosti a konkrétnosti výroční zprávy. CelkoVýpis usnesení ze schůzí 2015/20/RO až 2015/27/RO
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vě v porovnání se zprávou z roku 2013/2014 je text obou výročních zpráv převážně shodný.
Starost navrhl, aby byly k projednání zprávy přizváni zástupci obce v radě školy a výroční
zpráva byla znovu projednána za jejich přítomnosti.
Usnesení: RO projednala a bere na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Prosenice a ukládá
starostovi předložit zprávu na další jednání rady za účasti zástupců obce ve školské radě, p.
Juřeny a p. Dokoupilové.
2015/24/6/RO – Smlouva s MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z. s. na pořízení sběrných nádob
Starosta předložil radě k projednání návrh smlouvy s MAS Moravská brána, z. s. (dále jen
MAS MB) na pořízení sběrných nádob na biologicky rozložitelné odpady. Jedná se o dotační
projekt z operačního programu MŽP ČR (OPŽP), který administruje MAS MB pro více obcí
na území MAS. Finanční objem dotačního projektu je 168856,- Kč, z toho finanční spoluúčast
obce činí 35460,- Kč. Po projednání v radě bude smlouva předložena k projednání zastupitelstvu. Termín mimořádného jednání zastupitelstva byl stanoven na 16. 11. 2016.
Usnesení: RO projednala návrh smlouvy s MAS Moravská brána, z. s. (dále jen MAS MB)
na pořízení sběrných nádob na biologicky rozložitelné odpady a ukládá starostovi předložit ji
na mimořádné jednání zastupitelstva dne 16. 11. 2016.
2015/24/7/RO – Různé
Starosta informoval a rada projednala následující informace:
a) Situaci v lokalitě Na Loukách – navážka zeminy KARVEP. Investor sdělil, že do 14
dnů zaměří profil navážky a hromady ornice a podá informaci o celkové bilanci v porovnání s projektovou dokumentací.
b) Situaci s přístupovou komunikací z ulice Ke Mlýnu do lokality Na Loukách. Obec bude podnikat kroky k získání pozemků z ulice Ke Mlýnu a podél Strhance až k mostu
u obecního parku.
c) Situaci se směnou a odkupem pozemků v lokalitě Plště. Je nutné dořešit vynětí ze ZPF
pozemku podél místní komunikace směrem k bytovkám.
d) Situace na ulici Zahradní – pozemky bude nutné odkoupit, ale pak při změně bonity
bude potřeba vyjmout ze ZPF. Hledat cestu k minimalizaci nákladů za vynětí.
Usnesení: RO projednala a bere na vědomí informace poskytnuté starostou.
2015/25/3/RO – Výroční zpráva ZŠ a MŠ Prosenice, p. o.
Usnesení: RO projednala připomínky k výroční zprávě ZŠ a MŠ Prosenice za rok
2014/2015 a ukládá starostovi prověřit dokumenty týkající se činnosti školské rady (zápisy, zprávy o činnosti školské rady, jednací řád).
2015/25/4/RO – Stanovení odměny ředitelce ZŠ a MŠ Prosenice, p. o.
Usnesení: RO stanovuje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Prosenice, p. o. a ukládá starostovi
navrhnout pravidla hodnocení ředitelky pro další období.
2015/26/3/RO – Dům čp. 220 a parc. č. 305 a 304, k. ú. Proseničky
Starosta informoval radu o návštěvě paní Sobkové na obecním úřadě a její nabídce na prodej
domu čp. 220 a parc. č. 305 a 304, k. ú. Proseničky. Rada uvedený návrh projednala a připomínkou, že do doby, než bude vyřešeno věcné břemeno užívání, nebude obec o odkoupení
nemovitosti jednat.
Výpis usnesení ze schůzí 2015/20/RO až 2015/27/RO
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Usnesení: RO projednala a bere na vědomí informaci starosty o možnosti odkoupení
domu čp. 220.
2015/26/4/RO – Parcela č. 29, k. ú. Proseničky
Starost informoval radu o nabídce paní Německé na odkup parc. č. 29, k. ú. Proseničky. Rada
nabídku projednala s připomínkou, že obec nehodlá tento pozemek odkupovat vzhledem
k tomu, že nevlastní navazující pozemky ani místní komunikaci na ulici Cukrovarská.
Usnesení: RO projednala informaci starosty o nabídce paní Německé na odkup pozemku
parc. č. 29, k. ú. Proseničky a bere ji na vědomí .
2015/26/5/RO – Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. – věcné břemeno na parc. č. 359, k. ú.
Prosenice
Starosta předložil radě k projednání smlouvu o smlouvě budoucí řízení věcného břemene
podzemního kabelového vedení NN a smlouvu o právu provést stavbu týkající se pozemku
parc. č. 359, k. ú. Prosenice v ulici K Žebračce, přípojka k parc. č. 230/2, v rozsahu 3 m2 a
výsledky místního šetření. Rada návrh smlouvy projednala s připomínkou, že není jasné, jak
bude elektrorozvadě zasahovat do průjezdného profilu ulice (3 m2).
Návrh usnesení: RO projednala smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s. k pozemku č. 359, k. ú. Prosenice a
ukládá starostovi vyjasnit omezení průjezdného profilu na ulici K Žebračce.
2015/26/6/RO – Stavba dálnice D1 – 0137 – zavážka ornice
Starosta předložil radě pro informaci plán zavážení ornice na lokality za cukrovarem a u Bečvy. Tyto lokality odsouhlasila k povážení ornice obec již v roce 2006. Starosta informoval
radu o jednáních s pracovníky ŘSD a dodavatele stavby firmy SKANSKA a pracovníky Povodí Moravy. Oblast u Bečvy leží v aktivní záplavové zóně a oblast za cukrovarem byla dotčena povodní v roce 1997. Cílem je minimalizovat objemy zavážek, nepříznivé vlivy dopravy a znečištění komunikací.
Usnesení: RO projednala a bere na vědomí informaci o zavážení ornice při stavbě dálnice a
ukládá starostovi pokračovat v jednáních o minimalizaci dopadů na povodňová rizika,
znečištění a poškození místních komunikací.
Prosinec 2015
2015/27/5/RO – Plnění smluv s firmou Energie pod kontrolou, o.p.s.
Starosta informoval radu o situaci vzniklé v dodávkách elektřiny a plynu od společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. Obec obdržela prostřednictvím firmy Ampermarket:
a)

Rozhodnutí okresního soudu v Hodoníně č. 14 C 338/2015 – 485, kde v části II. Energie
pod kontrolou o.p.s., IČ 292 83 272, je povinna shromažďovat finanční prostředky přijaté
od osob vymezených ve výroku IV. usnesení za dodávky elektřiny do celkové výše
36.323.893 Kč výhradně na bankovním účtu č. 2100185515/2010 vedeném Fio bankou,
a. s., IČ 61858374…
b) Ve výroku IV. usnesení jsou uvedeny na str.12 - Obec Prosenice, na str. 19 -ZŠ a MŠ
Prosenice
c) Statutární ředitel EPK p. Tejml podepsal za Obec Prosenice a ZŠ a MŠ Prosenice, bez
našeho vědomí a souhlasu, smlouvy na dodávky elektřiny a plynu až do roku 2019 a to
s pro nás neznámým dodavatelem firmou Energie Pro. Obec Prosenice ani ZŠ a MŠ ProVýpis usnesení ze schůzí 2015/20/RO až 2015/27/RO
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senice má přitom s EPK podepsány smlouvy na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou a nabídku na prodloužení smluv od EPK z 12/2014 obec ani škola nepřijali (viz.
3. schůze rady konané 15. 12. 2014 usnesení 2/3/RO).
d) Po našem vyjasňování a dotazování nám EPK (pan Dejml) doporučil přechod ke stávajícímu dodavateli firmě Ampermarket. Ampermarket nám současně nabídl právní pomoc
při řešení případných potíží s firmou EPK a Energie Pro. Zaslal nám právní stanovisko,
ve kterém formuluje odstoupení od smlouvy s EPK včetně zrušení plné moci na základě
překročení zástupčího oprávnění.
e) Bylo konstatováno, že EPK až doposud vystupoval jako dodavatel elektřiny a plynu na
fakturách a měl velmi dobrou pověst Jeho ceny energií po prověření ze 12/2014 byly jedny z nejnižších na trhu. Celá situace je proto překvapivá a ukazuje EPK jako rizikového
dodavatele.
Členové rady projednali jednotlivé dokumenty a společně formulovali následující:
Usnesení: RO projednala dokumenty předložené starostou týkající se smluv na dodávky
elektřiny a plynu od firmy Energie pod kontrolou o.p.s. (dále jen EPK) a schvaluje:
a)

Odstoupení od Smlouvy Energie pod kontrolou, o.p.s. a zrušení plné moci z důvodu překročení zástupčího oprávnění.
b) Oznámit firmě Energie Pro skutečnost překročení zástupčího oprávnění EPK a z důvodu
předběžné opatrnosti rovněž odstoupit od smluv na dodávky elektřiny a plynu, které uzavřela EPK bez vědomí a souhlasu Obce Prosenice.
c) Přechod k přímým dodavatelů energií, kteří v současné době dodávají elektřinu a plyn do
odběrných míst Obce Prosenice firmě Ampermarket a Right power energy za stejných
podmínek a do konce roku 2016.
d) Do doby řádného vyúčtování dodávek elektřiny a plynu k 31. 12. 2015 neplatit EPK žádné platby z důvodu její možné insolvence (viz. usnesení okresního soudu v Hodoníně 14
C 338/2015 – 485)
e) Doporučuje ředitelce Základní školy a Mateřské školy Prosenice, p. o. postupovat stejným způsobem – to je dle bodů a) až c).
2015/27/6/RO – Smlouva s ČEZ Distribuce- přípojka NN Mintělovi, ulice K Žebračce
Starosta předložil a rada projednala smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o právu provést stavbu a
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 359, k. ú. Prosenice
v majetku obce Prosenice. Smlouva byla projednána po vyjasnění zásahu věcného břemene –
služebnosti do vozovky na ulici K Žebračce projektantem p. R. Pospíšilem. Věcné břemeno 3
m2 se týká jen plochy komunikace, elektroskříň nebude zasahovat do průjezdného profilu
místní komunikace.
Usnesení: RO projednala a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 359, k. ú. Prosenice v majetku obce
Prosenice, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Prosenice, jako elektropřípojku k pozemku manželů Mintělových na pozemku parc. č. 230/2, k.ú. Prosenice.
2015/27/7/RO – Smlouva s ČEZ Distribuce- přípojka NN Unterovi, ulice Zahradní
Starosta předložil a rada projednala smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o právu provést stavbu a
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 288, k. ú. Proseničky
v majetku obce Prosenice. Smlouva byla projednána bez připomínek.
Usnesení: RO projednala a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 288, k. ú. Proseničky v majetku
Výpis usnesení ze schůzí 2015/20/RO až 2015/27/RO
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obce Prosenice, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Prosenice, jako elektropřípojku
ke stavbě RD manželů Unterových na pozemku parc. č. 108/2, k.ú. Prosenice.
2015/27/8/RO – Femont CZ – smlouva o právu provést stavbu
Starosta předložil a rada projednala smlouvu o právu provést stavbu - rekonstrukci RD čp. 20,
parc. č. 52, k. ú. Prosenice v ulici Na Návsi včetně vodovodní přípojky na parc. č. 332
v majetku Obce Prosenice, uzavíranou mezi společností Femont CZ - Výroba OK s.r.o., IČ
27795802 a Obcí Prosenice. Smlouva byla projednána bez připomínek.
Usnesení: RO projednala a schval uje smlouvu o právu provést stavbu - rekonstrukci RD
čp. 20, parc. č. 52, k. ú. Prosenice v ulici Na Návsi včetně vodovodní přípojky na parc. č. 332
v majetku Obce Prosenice, uzavíranou mezi společností Femont CZ - Výroba OK s.r.o., IČ
27795802 a Obcí Prosenice.

V Prosenicích dne 22. 12. 2015

František Vaněk, v. r.
místostarosta

Výpis usnesení ze schůzí 2015/20/RO až 2015/27/RO

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