Zasedání ZO 10/2016 dne 29. 12. 2016

bec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

10/2016
dne 29. prosince 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka ml., J. Kosinka st., P. Čejchan, J.
Pozděna, N. Pinkavová, Z. Kosinka, brig.gen. Mgr. M. Červíček
Omluveni:
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

J. Kosinka st., N. Pinkavová
P. Čejchan, J. Kosinka ml.
Z. Hovorková

9 hlasů ano
9 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)

Návrh rozpočtu obce Vysokov na rok 2017
Závěrečná zpráva využití finančních prostředků u místních spolků
Závěrečná zpráva využití finančních prostředků u Osvětové besedy Vysokov
Rozpočtové opatření č. 12/2016
Různé:

Rozšíření programu:
6)
7)

Podněty v území studie krajiny ORP Náchod
Žádost o koupi pozemku p.č. 182/1 v k. ú. Vysokov (Seidl L.)

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 15.00
hodin starostkou obce paní Bc. Fiedlerovou Renátou. Předsedající přivítala všechny přítomné,
členy zastupitelstva a všechny přítomné občany.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
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 21. 12. 2016 do 29. 12.
2016.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu
pana J. Kosinku st. a pana N. Pinkavová, návrhovou komisí J. Kosinku ml., P. Čejchana,
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zapisovatelem Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (N.
Pinkovová, J. Kosinku st.), návrhovou komisi (J. Kosinka ml., P. Čejchana) a
zapisovatele jednání zastupitelstva (Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce a rozšíření programu o body
6) Podněty v území – územní studie krajiny ORP Náchod
7) Žádost o koupi pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Vysokov (Seidl L.)

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B 6.) – B. 7.)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Návrh rozpočtu na rok 2017

Starostka přečetla přítomným návrh rozpočtu na rok 2017. Finanční výbor navrhl a předal
návrh rozpočtu na rok 2017 dne 08. 12. 2016, který byl zákonným způsobem zveřejněn od 11.
12. 2016 do 29. 12. 2016. Návrh rozpočtu pro rok 2017: daňové příjmy ve výši 5.792.500,- Kč,
nedaňové příjmy 597.150,- Kč, přijaté dotace od státu na výkon státní správy 96.700,- Kč,
celkové příjmy rozpočtu obce ve výši 6.486.350,- Kč. Financování třída 8: uhrazené splátky
dlouhodobě přijatých půjček (-) 510.000,- Kč, změna stavu krát.pen.prostředků na b.účtech
7.500.000,- Kč, financování ve výši 6.990.000,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 9.566.350,Kč, kapitálové (investiční) výdaje ve výši 3.910.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce
13.476.350,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2017 je navržen jako schodkový v závazných
ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách se zapojením třídy s tím, že schodek
bude hrazen 8 financování (fin.prostředky z minulých let). Veškeré změny rozpočtu, které budou
prováděny v roku 2017 rozpočtovými opatřeními, bude schvalovat místostarostka a předseda
finančního výboru, (zástupce popř. předseda kontrolního výboru) a dodatečně je předloží ke
schválení ZO při nejbližším zasedání. ZO pověřuje místostarostku a předsedu finančního výboru
(zástupce předseda kontrolního výboru) k provádění rozpočtových opatření na rok 2017.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočet pro rok 2017:
daňové příjmy ve výši 5.792.500,- Kč, nedaňové příjmy 597.150,- Kč, přijaté dotace
od státu na výkon státní správy 96.700,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši
6.486.350,- Kč. Financování třída 8: uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček
(-) 510.000,- Kč, změna stavu krát.pen.prostředků na b.účtech 7.500.000,- Kč,
financování ve výši 6.990.000,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 9.566.350,- Kč,
kapitálové (investiční) výdaje ve výši 3.910.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce
13.476.350,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2017 je navržen jako schodkový v
závazných ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách se zapojením třídy
s tím, že schodek bude hrazen 8 financování (fin.prostředky z minulých let).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje v souladu s § 102
odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
kompetencí místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedy finančního výboru (popř.
zástupce předseda kontrolního výboru) k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujících případech:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v
případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
b) Úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledu a další
výdaje, kdy schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován, a v dalších případech.
Zastupitelstvo bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedy finančního výboru (popř.
zástupce předsedy kontrolního výboru) na nejbližším zasedání zastupitelstva s
podáním stručného odůvodnění (odůvodnění lze podávat i ústně).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2/ Závěrečná zpráva využití finančních prostředků u místních
spolků

Předsedkyně finančního výboru N. Pinkavová seznámila zastupitele s provedeným interním
auditem obce dne 19. prosince 2016 v 16:00 hodin na Obecním úřadě ve Vysokově ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení §9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutých neinvestičních finančních
příspěvků ve výši 7.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal
Vysokov, SK Tenis Vysokov. Kontrolu využití finančních příspěvku provedla pověřené skupina ve
složení: T. Koubík (člen finančního výboru), P. Čejchan (předseda kontrolního výboru), J.
Pozděna. Výše zmíněné mstní spolky obdržely z rozpočtu obce v roce 2016 finanční prostředky
ve výši 7.000,- Kč/každý místní spolek na provoz a režii místních spolků.
Kontrolou bylo zjištěno, že předložené doklady k vyúčtování finančních prostředků odpovídají
přidělené částce. Originály všech dokladů týkajících se vyúčtování příspěvku byly podepsány
panem P. Čejchanem (předsedou kontrolního výboru), panem T. Koubíkem (členem finančního
výboru) a opatřeny razítkem obce. Pověřená skupina tímto zkontrolovala využití finančních
prostředků, ověřila správnost vyúčtování a konstatovala, že finanční prostředky byly využity na
provoz a režii SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov. Pověřená
skupina zastupitelů předkládá zastupitelstvu závěrečnou zprávu o provedené kontrole
poskytnutých finančních prostředků, která je přílohou tohoto zápisu.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) provedenou kontrolu využití finančních prostředků
z rozpočtu obce ve výši 7.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK
Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov na provoz a režii. Schvaluje závěrečnou zprávu
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vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro místní spolky SDH Vysokov,
ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov, zpráva je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

3/ Závěrečná zpráva využití finančních prostředků u Osvětové
besedy Vysokov

Předsedkyně finančního výboru N. Pinkavová seznámila zastupitele s provedeným interním
auditem obce dne 19. prosince 2016 v 16:00 hodin na Obecním úřadě ve Vysokově ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení §9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého neinvestičního finančního
příspěvku ve výši 35.000,- Kč u místního spolku Osvětová beseda Vysokov. Kontrolu využití
finančního příspěvku provedla pověřené skupina ve složení: P. Čejchan (předseda kontrolního
výboru), T. Koubík (člen finančního výboru), J. Pozděna a zástupce Osvětové besedy Vysokov
paní P. Zelenková. Občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov obdržela z rozpočtu obce
v roce 2016 finanční prostředky ve výši 35.000,- Kč na pořádání festivalu „Vysokovský kohout“.
Finanční prostředky byly přiděleny na základě žádosti Osvětové besedy Vysokov, dle rozpisu na
využití dotace.
Kontrolou bylo zjištěno, že předložené doklady k vyúčtování finančních prostředků odpovídají
rozpisu plateb dle žádosti. Originály všech dokladů týkajících se vyúčtování příspěvku byly
podepsány panem P. Čejchanem (předsedou kontrolního výboru), a panem T. Koubíkem a
opatřeny razítkem obce. Pověřená skupina tímto zkontrolovala využití finančních prostředků,
ověřila správnost vyúčtování a konstatovala, že finanční prostředky byly využity dle schválené
žádosti o příspěvek. Pověřená skupina zastupitelů předkládá zastupitelstvu závěrečnou zprávu o
provedené kontrole poskytnutých finančních prostředků, která je přílohou tohoto zápisu.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) provedenou kontrolu využití finančních prostředků
z rozpočtu obce ve výši 35.000,- Kč pro občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov
na festival amatérských filmů „Vysokovský kohout“ a schvaluje závěrečnou zprávu
vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro Osvětovou besedu Vysokov,
zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

4/ Rozpočtové opatření č. 12/2016

Rozpočtové opatření č. 12/2016 – prosinec. Navýšení příjmů: 126.000,- Kč (Daň z příjmů FO
ze záv.činnosti), 73.200,- Kč (daň z příjmů FO ze SVČ), 210.300,- (daň z příjmů PO), 189.700,Kč (DPH), 50.700,- Kč (daň z nemovitých věcí), 1.000,- Kč (pronájem nerezové kuchyně),
10.000,- Kč (nájemné A.B.), 2.000,- Kč (palivové dřevo), 1.000,- Kč (Eko-KOM), 5.500,- Kč
(pronájem pozemků). Navýšené příjmy ve výši 669.400,- Kč byly odvedeny do rezervy obce.
Výdaje obce byly čerpány pouze v rámci paragrafů. 5.000,- Kč občerstvení vánoční strom,
10.800,- Kč, řetězový úvazek na naviják, 4.000,-Kč PHM traktor, 8.000,- Kč projektová
dokumentace sběrný dvůr, 9.000,- Kč SP a ZP organizace dohoda o prac.činnosti, 10.000,- Kč
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dohoda o prac. Činnosti, 8.000,- Kč M. Pedersen – tříděný odpad, 5.000,- Kč dohoda úklid OÚ,
1.000,- Kč telefon, 2.500,- Kč zpráva lesního hospodáře. 134.990,- Kč štípač LUMAG zaúčtování
(§3639 pol.6122 N130 Z 1) 107.432,- Kč, (§3639 pol.6122 N130 Z 5) 27.558,- Kč a jiné výdaje
v rámci paragrafů. Podrobný rozpis rozpočtového opatření č. 12/2016 je přílohou zápisu.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
12/2016, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5/ Podněty v územní studii ORP Náchod

Paní starostka informovala zastupitele o Veřejné vyhlášce, která oznamuje že ORP Náchod
z vlastního podnětu pořizuje Územní studii krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou
působností Náchod. Cílem studie je vytvořit odborný komplexní dokument, umožňující
koncepční všeoborový přístup k řešení krajiny v nezastavěném území s využitím koordinační
úlohy územního plánování. Starostka přečetla zastupitelům podněty a náměty, které
navrhujeme zapracovat do Územní studie krajiny za Obec Vysokov. Žádost o doplnění zadání
území studie krajiny ORP Náchod od pana O. Bohadlo a J. Hrnčíře. Zastupitelé vzali žádost pana
O. Bohadlo a J. Hrnčíře ze dne 28. 12. 2016 na vědomí a konstatují, že body 1) – 3) jsou
v kompetenci navrhovatelů postoupit navržené body ORP Náchod jakožto pořizovateli územní
studie krajiny.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podněty a náměty
k územní studii krajiny pro ORP Náchod na základě Veřejné vyhlášky ze dne 9. 11.
2016, č.j.:MUNAC64260/2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

6/ Žádost o koupi pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Vysokov

Starostka přečetla žádost pana J. S., Vysokov 108 o odkoupení parcely č. 182/1 v k. ú. Vysokov,
důvodem odkupu je stavba garáže a vybudování zahrady. Zastupitelé žádost projednali a prodej
pozemku neschvalují z důvodu dočasného bydlení pana J. S., Vysokov 108.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr prodeje
pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 0 hlasů

Proti návrhu: 9

Usnesení č. 9 nebylo schváleno.

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
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2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B 6.) – B. 7.)
3. Schvaluje rozpočet pro rok 2017: daňové příjmy ve výši 5.792.500,- Kč,
nedaňové příjmy 597.150,- Kč, přijaté dotace od státu na výkon státní správy
96.700,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši 6.486.350,- Kč. Financování
třída 8: uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (-) 510.000,- Kč, změna
stavu krát.pen.prostředků na b.účtech 7.500.000,- Kč, financování ve výši
6.990.000,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 9.566.350,- Kč, kapitálové
(investiční) výdaje ve výši 3.910.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce
13.476.350,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2017 je navržen jako schodkový v
závazných ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách se zapojením
třídy s tím, že schodek bude hrazen 8 financování (fin.prostředky z minulých
let).
4. Schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů kompetencí místostarostky (Z. Hovorkové) a
předsedy finančního výboru (popř. zástupce předseda kontrolního výboru) k
provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujících případech:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v
případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
b) Úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledu a další
výdaje, kdy schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován, a v dalších případech.
Zastupitelstvo bude informováno o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedy
finančního výboru (popř. zástupce předsedy kontrolního výboru) na nejbližším
zasedání zastupitelstva s podáním stručného odůvodnění (odůvodnění lze
podávat i ústně).
5. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provedenou
kontrolu využití finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 7.000,- Kč pro
místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis
Vysokov na provoz a režii. Schvaluje závěrečnou zprávu vyúčtování finančního
příspěvku z rozpočtu obce pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK
Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov, zpráva je přílohou tohoto zápisu.
6. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provedenou
kontrolu využití finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 35.000,- Kč pro
občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov na festival amatérských filmů
„Vysokovský kohout“ a schvaluje závěrečnou zprávu vyúčtování finančního
příspěvku z rozpočtu obce pro Osvětovou besedu Vysokov, zpráva je přílohou
tohoto zápisu.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016, které je přílohou zápisu.
8. Schvaluje podněty a náměty k územní studii krajiny pro ORP Náchod na
základě Veřejné vyhlášky ze dne 9. 11. 2016, č.j.:MUNAC64260/2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
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Zasedání ZO 10/2016 dne 29. 12. 2016

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

N. Pinkavová

………………………….

Jiří Kosinka st.

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 8. ledna 2017
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 12/2016
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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