Zasedání ZO 01/2018 dne 29. 10. 2018

Obec Vysokov
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vysokov, konaného
dne 29. října 2018 od 17:00 hodin
Zápis č. 01/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne
29. října 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., brig. gen. Mgr. M.
Červíček, P. Čejchan, V. Chráska, D. Mádr, Mgr. P. Fettersová, J. Kosinka ml.
Omluveni:
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 17:00
hodin dosavadní starostkou obce Bc. Renátou Sychrovskou Fiedlerovou (dále jako
„předsedající").
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 22. října 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vysokov zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 10. 2018 do 29. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
***
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Lhota a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" a
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a
podpisem na připraveném archu (příloha č. 3)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
***

1) Určení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu J. Kosinka st. a D. Mádr, návrhovou komisí V.
Chrásku a P. Čejchan a zapisovatelem Z. Hovorkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
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protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Vysokov určuje ověřovateli zápisu J. Kosinku st. a D. Mádra,
návrhovou komisi V. Chrásku a P. Čejchana a zapisovatelem paní Z. Hovorkovou.
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

P. Čejchan, Z. Kosinka
J. Kosinka ml., V. Chráska
Z. Hovorková

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

9 hlasů ano
9 hlasů ano
Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
***

2) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly
vzneseny následující návrhy na doplnění.
7) Delegování zástupce na jednání Region Novoměstsko (+ náhradník)
8) Delegování zástupce a náhradníka na jednání Svazku obcí 1866
9) Jmenování členů bytové komise
10) Jmenování členů komise pro kácení dřevin mimo les
11) Povodňová komise
12) Jmenování členů kulturní komise
13) Jmenování pověřeného zastupitele k provádění územního plánu obce Vysokov
14) Žádost o mimořádný příspěvek Osvětová beseda Vysokov
15) Podpisové vzory pro příkazce
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Schválení programu jednání zastupitelstva
2) Určení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatele
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71
odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2
zákona o obcích)
6) Diskuse
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Delegování zástupce na jednání Region Novoměstsko (+ náhradník)
Delegování zástupce a náhradníka na jednání Svazku obcí 1866
Jmenování členů bytové komise
Jmenování členů komise pro kácení dřevin mimo les
Povodňová komise
Jmenování členů kulturní komise
Jmenování pověřeného zastupitele k provádění územního plánu obce Vysokov
Žádost o mimořádný příspěvek Osvětová beseda Vysokov
Podpisové vzory pro příkazce

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
***

3) Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce Vysokov schválilo zvolení jednoho
místostarosty.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
***

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající dále navrhla, ve vazbě na ustanovení § 72 zákona o obcích, aby členové
zastupitelstva obce byli neuvolněni pro výkon funkce starosty a místostarosty obce. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Vysokov v souladu s § 72 zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě neuvolněn.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
***

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V
případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k před3
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nesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
***

d) Volba starosty
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající Bc. R. Sychrovská Fiedlerová předala vedení jednání zastupitelstva zastupiteli
panu Mgr. M. Červíčkovi, který vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
starosty. Byly podány následující návrhy: předsedající Mgr. M. Červíček navrhl zvolit do
funkce starostky Bc. Renáta Sychrovskou Fiedlerovou. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce Vysokov volí starostkou obce paní Bc.
Renátu Sychrovskou Fiedlerovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1
(R. Sychrovská)

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Starostka převzala vedení zastupitelstva. Poděkovala zastupitelům za projevenou důvěru a
občanům za hlasy, kterými ji do zastupitelstva obce zvolili.
***

e) Volba místostarosty
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. M. Červíček navrhl zvolit do funkce
místostarostky paní Zdeňku Hovorkovou. Předhlasováváním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Vysokov volí místostarostou obce paní
Zdeňku Hovorkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Usnesení č. 6 bylo schváleno

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1
(Z. Hovorková)

***

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výboru a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
4
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výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemůže být starosta ani místostarosta.
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
finanční výbor bude mít 5 členů a kontrolní výbor bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce Vysokov zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Finanční výbor bude pětičlenný a kontrolní výbor bude tříčlenný.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
***

b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Zdeňka Hovorková navrhuje
zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Petra Čejchana. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce Vysokov volí předsedou finančního výboru
pana Petra Čejchana.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1
(P. Čejchan)

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
***

c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vlastimil Chráska navrhl zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru Jiřího Kosinku ml. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce Vysokov volí předsedou kontrolního
výboru Jiřího Kosinku ml.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1
(J. Kosinka ml.)

***

d) Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Petr Čejchan
(předseda finančního výboru) navrhuje za členy finančního výboru: Ing. Janu Kuřátkovou,
Tomáše Koubíka, Jiřího Mertlíka, Petru Chráskovou.
5
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Návrh usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce Vysokov volí členy finančního výboru Ing.
Janu Kuřátkovou, Tomáše Koubíka, Jiřího Mertlíka, Petru Chráskovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Člen zastupitelstva Jiří Kosinka (předseda kontrolního výboru) navrhuje členy kontrolního
výboru: Mgr. Petru Fettersovou a Vlastimila Chrásku.

Návrh usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce Vysokov volí členy kontrolního výboru
Mgr. Petru Fettersovou a Vlastimila Chrásku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

***

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva kromě starosty a místostarosty
nebyla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna.
Neuvolněné starostce a místostarostce musí být ze zákona poskytnuta odměna dle nařízení
vlády č. 318/2017 Sb.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce
neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce Vysokov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 0,- Kč za měsíc.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 13 - Zastupitelstvo obce Vysokov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84

odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starostky jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15.000,- Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 1
(R. Sychrovská Fiedlerová)

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 14 - Zastupitelstvo obce Vysokov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10.000,- Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů
6
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(Z. Hovorková)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

***

7) Delegování zástupců do DSO Regionu Novoměstsko
V uplynulém volebním období se jednání DSO Regionu Novoměstko účastnila paní starostka
R. Sychrovská Fiedlerová. Paní místostarostka Z. Hovorková navrhuje, aby i nadále byla
paní starostka delegována jako zástupce obce Vysokov na jednání DSO Regionu
Novoměstsko, které se koná cca 1x měsíčně na Městském úřadě v Novém Městě n. Metují,
paní místostarostka Z. Hovorková bude náhradníkem.

Návrh usnesení č. 15 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje starostku Bc. Renáta
Sychrovskou Fiedlerovou jako zástupce do DSO Regionu Novoměstsko v Novém
Město nad Metují, náhradníkem místostarostka Hovorková Zdeňka.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
***

8) Delegování zástupců do Svazku obcí 1866
V uplynulém volebním období se jednání DSO Svatek obcí 1866 účastnila paní
místostarostka Z. Hovorková. Člen zastupitelstva Mgr. M. Červíček navrhuje, aby i nadále
byla paní místostarostka delegována jako zástupce obce Vysokov na jednání DSO Svazek
obcí 1866, paní starostka R. Sychrovská Fiedlerová bude náhradníkem.

Návrh usnesení č. 16 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje místostarostku

Zdeňku Hovorkovou jako zástupce do DSO Svazek obcí 1866, náhradníkem
starostka Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
***

9) Jmenování členů bytové komise
Starostka informovala zastupitele o činnosti bytové komise v uplynulém volebním období.
Návrh J. Kosinky st. na složení bytové komise: R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, D.
Mádr, J. Kosinka ml., V. Chráska. Další návrhy nebyly vzneseny. Zastupitelé s daným
návrhem souhlasí.

Usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje bytovou komisi ve složení:
R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, D. Mádr, J. Kosinka ml., V. Chráska.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
***
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10) Jmenování členů komise pro kácení dřevin rostoucích
mimo les

Starostka informovala zastupitele o nutnosti jmenování předsedy a členů komise pro kácení
dřevin rostoucích mimo les – v minulosti komise byla tříčlenná, zastupitelé souhlasí
s tříčlennou komisí. Návrh starostka: J. Kosinka st., (předseda), členové J. Hanousek a D.
Mádr. Další návrhy nebyly vzneseny. Zastupitelé s daným návrhem souhlasí.

Usnesení č. 18 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje komisi pro kácení dřevin
rostoucích mimo les ve složení: J. Kosinka (st.), J. Hanousek, D. Mádr.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
***

11) Povodňová komise

Paní starostka informovala zastupitele o nutnosti jmenování členů a předsedy povodňové
komise obce, která má za úkol provádět povodňové prohlídky (min.2 ročně) a zpracování
povodňových zpráv a hlášení o stavu vodního toku Vysokovského potoka. Předseda
povodňové komise (ze zákona) starostka R. Sychrovská Fiedlerová, místopředseda
povodňové komise Z. Hovorková. Návrh na členy povodňové komise J. Kosinka ml., D.
Mádr, J. Hátaš. Zastupitelé s návrhem povodňové komise souhlasí. Zvolení členové
povodňové komise dodají aktuální telefonní kontakty na obecní úřad z důvodu aktualizace
povodňového plánu.

Usnesení č. 19 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje povodňovou komisi ve
složení: R. Sychrovská Fiedlerová (předseda), Z. Hovorková, J. Kosinka (ml.), J.
Hátaš, D. Mádr.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

***

12) Jmenování členů kulturní komise

Starostka seznámila zastupitele s činností kulturní komise v minulém volebním období.
Úkolem kulturní komise je zajišťovat kulturní akce, které obec pořádá (vítání občánků,
gratulace jubilantům, setkání seniorů, svátek matek, dětský karneval, rozsvícení vánočního
stromu atd.). Předseda kulturní komise bude ve spolupráci se starostkou popř.
místostarostkou obce organizovat kulturu v obci. Návrh paní starostky – předseda kulturní
komise paní Mgr. Petra Fettersová. Předseda kulturní komise si zajistí další členy, které se
budou podílet na organizačním zajištění kulturního života v obci. Návrh paní Mgr. Petry
Fettersové na členy kulturní komise: Ing. H. Černá, Z. Kosinková, J. Bittnerová, R.
Kosinková.

Usnesení č. 20 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje předsedkyni kulturní komise

paní Mg. Petru Fettersovou a členy kulturní komise Ing. H. Černou, Z. Kosinkovou, J.
Bittnerovou a R. Kosinkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů
8
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Usnesení č. 20 bylo schváleno.

***

13) Jmenování pověřeného zastupitele k provádění územního
plánu obce Vysokov

Na jednání zastupitelstva dne 30.07.2014 byla schválena jako pověřený zastupitel pro
Územní plán obce Vysokov paní Bc. Fiedlerová Renáta, pro spolupráci s pořizovatelem
územního plánu Městským úřadem Náchod, odbor výstavby a územního plánování. Paní
místostarostka Z. Hovorková navrhuje starostku Bc. Renátu Sychrovskou Fiedlerovu jako
pověřeného zastupitele pro Územního plánu obce Vysokov. Zastupitelé s daným návrhem
souhlasí.

Usnesení č. 21 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje pověřeného zastupitele pro
Územní plán obce Vysokov starostku Bc. Renáta Sychrovskou Fiedlerovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 1
(R. Sychrovská Fiedlerová)

***

14) Žádost o mimořádný příspěvek Osvětová beseda Vysokov

Paní starostka přečetla žádost Osvětové besedy Vysokov, která žádá zastupitelstvo obce o
mimořádný finanční příspěvek na pořádání filmového festivalu Vysokovský kohout, který se
koná v termínu od 9. 11. 2018 – 11. 11. 2018. Obec Vysokov poskytla Osvětové besedě
Vysokov na pořádání festivalu částku 25.000,- Kč. V letošním roce Osvětová beseda
neobdržela dotaci od Ministerstva kultury, a tak v jejich rozpočtu chybí částka cca 30.000,Kč. Návrh pana J. Kosinka st. na mimořádný finanční příspěvek – 10.000,- Kč, návrh pana
Mgr. M. Červíčka – 15.000,- Kč.
Návrh J. Kosinka st.: pro návrh: 8 hlasů
proti návrhu:0
zdržel se: 1

Usnesení č. 22 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje mimořádný finanční
příspěvek pro Osvětovou besedu Vysokov ve výši 10.000,- Kč na pořádání filmového
festivalu „Vysokovský kohout“ v termínu od 9. 11. 2018 – 11. 11. 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1
(M. Červíček)

Usnesení č. 22 bylo schváleno.
***

15) Podpisové vzory pro příkazce operace

Paní starostka navrhuje podpisové vzory pro příkazce operace paní Z. Hovorkovou
(místostarostka) a pana P. Čejchana (předsedu finančního výboru) a zároveň i jejich
podpisové vzory jako osoby odpovědné za účetní případ. Přezkoušení všech účetních
dokladů – podpisový vzor pro pana Kosinka J.ml (předsedu kontrolního výboru). Zastupitelé
s daným návrhem souhlasí. Zastupitelé schvalují Dodatek č. 5 - Pověření podle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční
kontrole provádí ke Směrnici č. 1 – O zabezpečení zákona o finanční kontrole. Ke Směrnici
č. 5 upravující oběh účetních dokladů zastupitelé schvalují přílohu č. 8 (podpisový řád).
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Usnesení č. 23 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podpisové vzory paní

Hovorkové Z. a pana Čejchana P., jakož to příkazce operace a osoby odpovědné za
účetní případ. Pan Kosinky J. ml., podpisový vzor „Přezkoušel“ na všech účetních
dokladech. Dodatek č. 5 - Pověření podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí ke
Směrnici č. 1 – O zabezpečení zákona o finanční kontrole. Ke Směrnici č. 5 upravující
oběh účetních dokladů zastupitelé schvalují přílohu č. 8 (podpisový řád).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23 bylo schváleno.
***

4) Diskuze
 Kulturní akce 2018:
2. 12. - Rozsvícení vánočního stromu
15. 12. – Vánoční tancovánky pro děti (místní pohostinství)
24. 12. – Půlnoční mše
 Z. Kosinka – poděkoval zastupitelům a přeje novému zastupitelstvu, aby se jim práce
v novém volebním období dařila
 J. Bittnerová – kdy bude uzávěrka obecního Zpravodaje. Starostka – příspěvky do
obecního Zpravodaje posílat do 10. 12. 2018
 Mgr. H. Bohadlová – kronikářka obce, poděkovala zastupitelům a popřála jim do nového
volební období
 Starostka, J. Kosinka st. – informovali o probíhající rekonstrukci veřejného osvětlení
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:15 hod.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Prezenční listina zastupitelů
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 11. 2018
Zapisovatel: Zdeňka Hovorková

Ověřovatelé:

David Mádr dne 5. 11. 2018

……………………………...

Jiří Kosinka st. dne 5. 11. 2018

…………………………..….

Starosta:

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová dne 7. 11. 2018

………………………..…….

Mistostarostka:

Zdeňka Hovorková dne 7. 11. 2018

………………………………
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Usnesení z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Vysokov č. 1/2018
ze dne 29. 10. 2018
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zastupitelstvo obce Vysokov určuje ověřovateli zápisu J. Kosinku st. a D. Mádra,
návrhovou komisi V. Chrásku a P. Čejchana a zapisovatelem paní Z. Hovorkovou.
Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program ustavujícího zasedání.
Zastupitelstvo obce Vysokov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Zastupitelstvo obce Vysokov v souladu s § 72 zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.
Zastupitelstvo obce Vysokov volí starostkou obce paní Bc. Renátu Sychrovskou
Fiedlerovou.
Zastupitelstvo obce Vysokov volí místostarostou obce paní Zdeňku Hovorkovou.
Zastupitelstvo obce Vysokov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude
pětičlenný a kontrolní výbor bude tříčlenný.

8) Zastupitelstvo obce Vysokov volí předsedou finančního výboru pana Petra Čejchana
9) Zastupitelstvo obce Vysokov volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Kosinku ml.
10) Zastupitelstvo obce Vysokov volí členy finančního výboru Ing. Janu Kuřátkovou, Tomáše
Koubíka, Jiřího Mertlíka, Petru Chráskovou.
11) Zastupitelstvo obce Vysokov volí členy kontrolního výboru Mgr. Petru Fettersovou a
Vlastimila Chrásku.
12) Zastupitelstvo obce Vysokov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
0,- Kč za měsíc.
13) Zastupitelstvo obce Vysokov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce starostky jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 15.000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018.
14) Zastupitelstvo obce Vysokov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 10.000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1.
11. 2018.
15) Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje starostku Bc. Renáta Sychrovskou Fiedlerovou jako
zástupce do DSO Regionu Novoměstsko v Novém Město nad Metují, náhradníkem
místostarostka Hovorková Zdeňka.
16) Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje místostarostku Zdeňku Hovorkovou jako zástupce
do DSO Svazek obcí 1866, náhradníkem starostka Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová.
17) Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje bytovou komisi ve složení: R. Sychrovská
Fiedlerová, Z. Hovorková, D. Mádr, J. Kosinka ml., V. Chráska.
18) Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje komisi pro kácení dřevin rostoucích mimo les ve
složení: J. Kosinka (st.), J. Hanousek, D. Mádr.
19) Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje povodňovou komisi ve složení: R. Sychrovská
Fiedlerová (předseda), Z. Hovorková, J. Kosinka (ml.), J. Hátaš, D. Mádr.
20) Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje předsedkyni kulturní komise paní Mg. Petru
Fettersovou a členy kulturní komise Ing. H. Černou, Z. Kosinkovou, J. Bittnerovou a R.
Kosinkovou.
21) Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje pověřeného zastupitele pro Územní plán obce
Vysokov starostku Bc. Renáta Sychrovskou Fiedlerovou.
22) Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje mimořádný finanční příspěvek pro Osvětovou
besedu Vysokov ve výši 10.000,- Kč na pořádání filmového festivalu „Vysokovský kohout“
v termínu od 9. 11. 2018 – 11. 11. 2018.
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23) Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podpisové vzory paní Hovorkové Z. a pana
Čejchana P., jakož to příkazce operace a osoby odpovědné za účetní případ. Pan Kosinky
J. ml., podpisový vzor „Přezkoušel“ na všech účetních dokladech. Dodatek č. 5 - Pověření
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se
zákon o finanční kontrole provádí ke Směrnici č. 1 – O zabezpečení zákona o finanční
kontrole. Ke Směrnici č. 5 upravující oběh účetních dokladů zastupitelé schvalují přílohu č.
8 (podpisový řád).

Ověřovatelé:

David Mádr dne 5. 11. 2018

……………………………...

Jiří Kosinka st. dne 5. 11. 2018

…………………………..….

Starosta:

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová dne 7. 11. 2018

………………………..…….

Mistostarostka:

Zdeňka Hovorková dne 7. 11. 2018

………………………………
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