Zasedání ZO 01/2016 dne 10. 02. 2016

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

01/2016
dne 10. února 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Z. Hovorková, J. Pozděna, N. Pinkavová, P. Čejchan, J. Kosinka ml., Z. Kosinka,
brig.gen.Mgr.M. Červíček
Omluveni: R. Fiedlerová, J. Kosinka st.
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zpráva inventarizační komise za rok 2015
Hospodaření obce za rok 2015
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření 1/2016
Výsledek výběrového řízení malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace
dle projektové studie investičního záměru „Komunitní centrum“ Vysokov č.p. 108
Výsledek výběrového řízení malého rozsahu na nákup navijáku za traktor ZETOR
7745 a na nákup štípacího poloautomatu s benzínovým pohonem
Zpráva velitele JPO r. 2015
Různé:
 Komunikace ke Kramolně - průjezd

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin místostarostkou obce paní Z. Hovorkovou. 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 01. 02. 2016 do 10. 02.
2016.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 7 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 ml. a pana J. Pozděnu, návrhovou komisí N. Pinkavová a P. Čejchana,
zapisovatelem Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.
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Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (J.
Pozděnu, J. Kosinku ml.), návrhovou komisi (N. Pinkavová, P. Čejchan) a
zapisovatele jednání zastupitelstva (Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 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.

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozšíření programu
jednání o body 8a) – 8f):
8a) Průjezd místní komunikací ke Kramolně
8b) Opravy místních komunikací ve Vysokově
8c) Kácení stromů
8d) Smlouva VAK x Obec Vysokov
8e) Zpráva lesního hospodáře za rok 2015 – p. Polonček
8f) Povolení průjezdu na místní komunikaci „Ke Lvu“
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

1/ Zpráva inventarizační komise za rok 2015

Místostarostka seznámila zastupitelstvo s výsledky inventarizace k 31. 12. 2015.
Místostarostka přečetla zpracovanou závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku obce
Vysokov provedené v době od 03. 12. 2015 do 31. 12. 2015. Řádná inventarizace majetku obce
byla provedena dle směrnice o inventarizaci majetku. Fyzická inventura majetku obce byla
provedena za účasti: N. Pinkavová (předseda), Z. Kosinka (člen), P. Čejchan (člen), J. Kosinka
st. (člen), J. Pozděna (člen). Fyzická inventura organizační jednotky JPO Vysokov byla
provedena za účasti inventurní komise N. Pinkavová (předseda), Z. Kosinka (starosta hasičů), J.
Kosinka ml. (velitel JPO), J. Kosinka st. (člen), P. Čejchan (člen). Inventarizační komise navrhuje
zastupitelstvu odepsat majetek dle přílohy č. 1 v celkové hodnotě 18.765,- Kč, z majetku
organizační jednotky JPO majetek v celkové hodnotě 15.065,- Kč, z majetku obce majetek
v celkové hodnotě 3.700,- Kč

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výsledky inventury
k 31. 12. 2015 a Závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku a vyřazení
majetku v celkové výši 18.765,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
2

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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2/ Hospodaření obce za rok 2015

Tento bod se přesouvá na příští jednání zastupitelstva.

3/ Zpráva finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele se zprávou finančního výboru konaným
dne 08. 02. 2016 na Obecním úřadu Vysokov v 18:00 hodin. Finanční výbor překontroloval
pokladní knihu za IV. Q 2015, z předloženého výkazu FIN 2-12 k 31. 12. 2015 zpracovali
rekapitulaci příjmů a výdajů (plnění rozpočtu), který porovnali s minulým rokem 2014 a zaměřili
se na hospodaření obce v roce 2015. Zpráva finančního výboru je přílohou zápisu.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního
výboru ze dne 08. 02. 2016, která je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4/ Rozpočtové opatření č. 1/2016

Místostarostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením (RO) č. 1/2016.
RO č. 1/2016 za měsíc leden – navyšují se příjmy i výdaje o částku 389.644,92 změna stavu
bankovního účtu k 01. 01. 2016. Navýšené příjmy odvedeny do rezervy obce (pol. 5901).

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2016, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5/ Výsledek výběrového řízení malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace dle projektové studie investičního
záměru „Komunitní centrum“ Vysokov č. p. 108

Místostarostka informovala zastupitele o prodloužení termínu pro podání nabídek na zpracování
projektové dokumentace dle projektové studie investičního záměru „Komunitní centrum“
Vysokov č. p. 108 do 09. 03. 2016 do 17:00 hodin.
Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.

6/ Výsledek výběrového řízení malého rozsahu na nákup
navijáku za traktor ZETOR 7745 a na nákup štípacího
poloautomatu s benzínovým pohonem
Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zrušení zadávacího
řízení malého rozsahu na nákup navijáku za traktor ZETOR 7745 a pověřuje
starostku k oznámení výše uvedené skutečnosti zúčastněným firmám.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Zasedání ZO 01/2016 dne 10. 02. 2016

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zrušení zadávacího
řízení malého rozsahu na nákup štípacího poloautomatu s benzínovým pohonem a
pověřuje starostku k oznámení výše uvedené skutečnosti zúčastněným firmám.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bude proveden pouze cenový marketing, který je pro potřeby SZIF dostatečný a na jeho
základě bude vybrán dodavatel na oba stroje.

Poznámka: v 19:00 hodin odešel zastupitel M. Červíček

7/ Zpráva velitele JPO za rok 2015

Místostarostka předala slovo veliteli JPO panu J. Kosinkovi ml., který seznámil zastupitele se
Zprávou velitele JPO a činností jednotky JPO obce Vysokov za rok 2015. Zpráva velitele JPO je
přílohou zápisu.
Zastupitelé berou Zprávu velitele JPO za rok 2015 na vědomí.

8/ Různé:
a) Průjezd místní komunikací ke Kramolně
Jednání ZO Vysokov byli přítomni:
Starostka Jitka Kropáčková a místostarosta Ing. Bohumil Pecold obce Kramolna. Starostka
objasnila situaci na obci Kramolna: jedná se požadavky občanů na průjezd z různých důvodů –
rodiče dětí dojíždějících do MŠ, návštěvníci letiště, modeláři, pošta, chalupáři, vlastníci pozemků
a další.
K diskuzi se přihlásil zastupitel M. Červíček a podal návrh na vydávání povolen všem občanům
v obou obcích a dalším, kteří mají oprávněný důvod k průjezdu. Tento návrh podložil tvrzením,
že POLICIE ČR bude mít snadnější kontrolu na projíždějící.
Dále se zastupitelé shodli, že současné označení vozovky je nevyhovující a je nutné konzultovat
s Ing. Kultem nové značení.
Diskutovaná byla i údržba této komunikace, obec Vysokov má v plánu dosypání okrajů vozovky,
do budoucna je ale nezbytná větší a trvanlivější oprava vozovky a v této souvislosti společně
požádat město Náchod o spoluúčast na opravách této komunikace.
ZO ukládá vedení obou obcí zpracovat nové značení po konzultaci s ING. Kultem.
Možnost zavedení jednotných povolenek pro obě obce bude dořešena na příštím jednání ZO
Vysokov dne 9. března 2016 za přítomnosti zástupců obce Kramolna.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
b) Opravy místních komunikací ve Vysokově
MK Ke Zvoničce - objednáno zpracování návrhu na značení a umístění zpomalovacích retardérů
u Ing. Kulta.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
c) Kácení stromů
JPO a SDH v rámcových cvičení provedou prořezávky náletových dřevin:
 Na obecním pozemku p.č. 302/1,2 před bytovkou č.p. 145 – pokácení smrků
 Pod hasičskou zbrojnicí až po požární nádržku pod OÚ
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 Za železničním mostem po levé straně k Náchodu podél MK do Písníku (povoleno panem
Čorejem SŽDC)
 Na Vítově kopci na pozemku p. č. 596
 Pod dráhou na obecním pozemku p. č. 191

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje prořezávky výše
jmenovaných dřevin.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
d) Smlouva VAK x Obec Vysokov
Místostarostka přečetla přítomným návrh smlouvy VAK Náchod, a.s.
Smlouva se týká práva o provedení stavby vodovodu – propojení vodovodu u požární nádrže p.
č. 141/1, 126 a 115/1 v k. ú. Vysokov.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření smlouvy
s VAK Náchod, a.s. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
e) zpráva lesního hospodáře za rok 2015 – pan Polonček
Místostarostka přečetla přítomným zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2015 – zpráva
je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
f) povolení průjezdu na MK Ke Lvu
povolení pro průjezd techniky firmy Bezedos

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje povolení průjezdu pro
firmu Bezedos.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Dále se projednávaly tyto záležitosti:
 Žádost na kácení dřevin pan Ivanov, paní Hátašová, ŠŽDC
 Ukončení a předání stavby revitalizace železniční trati Česká Skalice- Starkoč – bude
dořešeno na příštím jednání ZO, jednáním je pověřena místostarostka s panem J.
Kosinkou st.
 JPO v zastoupení pana Kosinky J. ml. – zprovoznění GSM brány na OÚ přes SIM kartu na
svolávání JPO
 Možnost zakoupení techniky na údržbu obce – zahradní traktůrek, kontejnerový přívěs a
vibrační válec – pan Kosinka J. st a Kosinka Z. ml na příští jednání ZO připraví nabídky
 ZO pověřuje místostarostku a pana J. Kosinku ml. k sepsání a odeslání žádosti o dar
vyřazeného vozidla Policie ČR pro potřeby JPO Vysokov

5

Zasedání ZO 01/2016 dne 10. 02. 2016

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.

Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
Schvaluje program jednání zastupitelstva
Schvaluje rozšíření programu o body 8a) – 8f).
Schvaluje výsledky inventury k 31. 12. 2015 a Závěrečnou zprávu o provedení
inventarizace majetku a vyřazení majetku v celkové výši 18.765,- Kč.
5. Schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 08. 02. 2016, která je přílohou
zápisu.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016, které je přílohou zápisu.
7. Schvaluje zrušení zadávacího řízení malého rozsahu na nákup navijáku za
traktor ZETOR 7745 a pověřuje starostku k oznámení výše uvedené
skutečnosti zúčastněným firmám.
8. Schvaluje zrušení zadávacího řízení malého rozsahu na nákup štípacího
poloautomatu s benzínovým pohonem a pověřuje starostku k oznámení výše
uvedené skutečnosti zúčastněným firmám.
9. Schvaluje prořezávku dřevin dle bodu za c)
10. Schvaluje smlouvu s VAK Náchod, a.s. o právu provést stavbu a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
11. Povolení průjezdu pro firmu Bezedos na MK 2c
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:



Zpráva velitele JPO za rok 2015
Projednání bodů 5, 7, 8a), 8b), 8e)

Zastupitelstvo obce ukládá:
 Starostce - prodloužení termínu pro podání nabídek na zpracování projektové
dokumentace dle projektové studie investičního záměru „Komunitní centrum“ Vysokov č.
p. 108 do 09. 03. 2016 do 17:00 hodin.
 Panu Kosinkovi J. st a Kosinkovi Z. ml - provedení cenového marketingu, který je pro
potřeby SZIF dostatečný a na jeho základě bude vybrán dodavatel na oba stroje.
 Ukončení a předání stavby revitalizace železniční trati Česká Skalice- Starkoč – bude
jednáním je pověřena místostarostka s panem J. Kosinkou st.
 JPO v zastoupení pana Kosinky J. ml. – zprovoznění GSM brány na OÚ přes SIM kartu na
svolávání JPO
 Možnost zakoupení techniky na údržbu obce – zahradní traktůrek, kontejnerový přívěs a
vibrační válec – pan Kosinka J. st a Kosinka Z. ml na příští jednání ZO připraví nabídky
 ZO pověřuje místostarostku a pana J. Kosinku ml. k sepsání a odeslání žádosti o dar
vyřazeného vozidla Policie ČR pro potřeby JPO Vysokov
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Zpráva finančního výboru dne 08. 02. 2016
3) Rozpočtové opatření č. 1/2016
4) Zpráva velitele JPO za rok 2015
5) Zpráva o hospodaření v lesích
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Zápis byl vyhotoven dne: 19. února 2016
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Jiří Kosinka ml.

………………………….

Jan Pozděna

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Vyvěšeno dne: 19. 02. 2016

Sejmuto dne: 09. 03. 2016
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