Zasedání ZO 06/2018 dne 19. 09. 2018

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 06/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 19. září 2018
v 19:00 hodin zasedací místnosti Obecního úřadu Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., P. Čejchan, Z. Kosinka, J.
Kosinka ml., P. Šubrt
Omluveni: brig.gen.Mgr. M. Červíček, V. Chráska
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

Z. Kosinka, P. Šubrt
P. Čejchan, J. Kosinka ml.
Z. Hovorková

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Rozpočtové opatření
2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov
3. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky stavebních prací na akci „Komunitní centrum,
Vysokov č. p. 108“
4. Nájemní smlouva na p. p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov
5. Marketingový průzkum – nákup čelního nakladače na traktor John Deere
6. Nákup kontejnerů 5 m3
7. Novostavba klubovny - studna
8. Různé:
❖ Umístění kontejnerů na textil (u autobusové zastávky v dolní části obce)
Rozšíření programu:
9. KÚKHK vrácení investiční dotace na pořízení územního plánu (nenaplnění účelu)

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00
hodin starostkou obce paní Bc. Renátou Sychrovskou Fiedlerovou. 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 10. 09. 2018 do 19. 09.
2018.
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).
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Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana P.
P. Šubrta, Z. Kosinku, návrhovou komisí P. Čejchana, J. Kosinku ml., zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (P.

Šubrta, Z. Kosinku), návrhovou komisi (P. Čejchana, J. Kosinku ml.) 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 a navrhuje následující rozšíření programu jednání:
11. KÚKHK vrácení investiční dotace na pořízení územního plánu (nenaplnění účelu)

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B.11.) .
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky stavebních prací na
akci „Komunitní centrum, Vysokov č. p. 108“
Paní starostka informovala zastupitele o proběhlém výběrovém řízení malého rozsahu na akci
„Komunitní centrum, Vysokov č. p. 108“. Ustanovené komise ve složení Bc. Renáta Sychrovská
Fiedlerová, Petr Čejchan, Jiří Kosinka ml., Jiří Kosinka st., Ing. Michal Škoda se sešla dne 19. 09.
2018 v 15:00 hodin v prostorách sídla zadavatele, tj. na adrese: Obecní úřad Vysokov, Vysokov
č. p. 108, 547 01 Náchod, v souladu s termínem a místem stanoveným v zadávací dokumentaci
k tomuto zadávacímu řízení. Z tohoto zadávacího řízení byl vyloučen účastník STAKO Červený
Kostelec s.r.o., se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 455
36 422 z důvodu překročení nabídkové ceny 4.265.000,- Kč bez DPH, čímž došlo k překročení
nejvýše přípustné nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky, což znamená nesplnění
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a účastník zadávacího řízení, který tuto
nabídkovou cenu nabídl, je ze zadávacího řízení vyloučen dle podmínek Zadávací dokumentace
viz. bod 5.) Předpokládaná hodnota zakázky.
Seznam hodnocených nabídek účastníků
V rámci tohoto zadávacího řízení byly postoupeny k hodnocení následující nabídky účastníků:
Pořadové
Obchodní firma / název /
IČ
sídlo
číslo
jméno účastníka
Pod Lipím 244,
1.
MM Hallinto s.r.o.
288 20 266
547 01 Náchod
Ke Koupališti 663
2.
DELTA Velké Poříčí s.r.o.,
252 83 383
549 32 Velké Poříčí
Kamenice 113
3.
VŠE PRO STAVBY s.r.o.
289 69 553
547 01 Náchod
2

Zasedání ZO 06/2018 dne 19. 09. 2018

Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení
Pořadové
číslo

Obchodní firma / název /
jméno účastníka

KRITÉRIA HODNOCENÍ
Celková nabídková cena v Kč bez DPH

1.

MM Hallinto s.r.o.

4.248.965,30 Kč bez DPH

2.

DELTA Velké Poříčí s.r.o.,

4.143.130,26 Kč bez DPH

3.

VŠE PRO STAVBY s.r.o.

4.174.565,17 Kč bez DPH

Výsledné hodnocení nabídek
Na základě provedeného hodnocení, v souladu s údaji z nabídek účastníků odpovídajících
kritériím hodnocení a provedeným hodnocením dle shora uvedeného popisu a způsobu
hodnocení, stanovuj hodnotící komise zadavatele následující pořadí hodnocených nabídek:
Pořadové
číslo

Obchodní firma / název /
jméno účastníka

KRITÉRIA HODNOCENÍ
Celková nabídková cena v Kč bez DPH

1.

DELTA Velké Poříčí s.r.o.,

4.143.130,26 Kč bez DPH

2.

VŠE PRO STAVBY s.r.o.

4.174.565,17 Kč bez DPH

3.

MM Hallinto s.r.o.

4.248.965,30 Kč bez DPH

ODŮVODNĚNÍ:
Hodnotící komise konstatovala, že podaná nabídka účastníka DELTA Velké Poříčí s.r.o., se
sídlem Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 83 383 byla vyhodnocena jako nabídka
ekonomicky nejvýhodnější na základě příslušných kritérií hodnocení.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
dílo s vítěznou firmou DELTA Velké Poříčí s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 663, 549 32
Velké Poříčí, IČ: 252 83 383 za celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH
4.143.130,26 Kč bez DPH, za podmínky, že Obec Vysokov obdrží dotaci z
Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP
– Komunitní centra I“ s vazbou na VÝZVU ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD“, s názvem „Komunitní centrum Vysokov č. p. 108“.
Zakázka v případě neposkytnutí dotace nebo její části nebude realizována.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Nájemní smlouva p. p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov
Starostka seznámila zastupitele se žádostí pana Jiřího Víta, Červený Kostelec, který výše
jmenovaný pozemek p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov obhospodařuje a udržuje. Záměr pronajmout
pozemek p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov o výměře 1 378 m2 - ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Vysokov byl schválen zastupitelstvem obce pod
usnesením č. 17/04/2018 ze dne 27. 06. 2018 a zveřejněn na elektronické úřední desce i
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kamenné úřední desce od 4. 7. 2018 do 31. 07. 2018. Zastupitelé souhlasí s uzavřením Smlouvy
o nájmu pozemku pro pana Jiřího Víta, trvalým bytem Horní Rybníky 14, 549 41 Zábrodí, obec
je vlastníkem p. p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
zapsaný na LV č. 10001 pro obec k. ú. Vysokov. Zastupitelé navrhují cenu 1.000,- Kč/ročně.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
nájmu pozemku pro pana Jiřího Víta, trvalým bytem Horní Rybníky 14, 549 41
Zábrodí na pozemek p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov o výměře 1 378 m2 - ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 10001 pro obec k. ú. Vysokov
za cenu 1.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2/ Záměr prodeje části pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov
Starostka informovala zastupitele, že v současné době není zpracován znalecký odhad na
prodej části pozemku p. č. 179/2 k. ú. Vysokov. Z tohoto důvodu navrhuje starostka tento bod z
jednání stáhnout a jeho zařazení do programu na příští řádné jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje stažení bodu č. 3)
Záměr prodeje části pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov z programu jednání
zastupitelstva s tím, že bude zařazen do programu příštího řádného jednání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4/ Marketingový průzkum – nákup čelního nakladače
Paní starostka informovala zastupitele, že v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, se jedná se o kategorii II, bylo realizováno poptávkové řízení na
dodávku. Předmět zakázky: „Dodávka čelního nakladače“. V souladu se směrnicí byli osloveni 3
dodavatelé, obec obdržela 2 nabídky. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídnutá
cena. Zastupitelům je předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a přidělení veřejné zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, kterou je společnost STROM
Praha a.s., Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 257 51 069, DIČ: CZ25751069, s
nabídkovou cenou 189.800,– Kč bez DPH, 229.658,- Kč s DPH. Starostka vyzvala zastupitele
před hlasováním k diskuzi. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky na "Dodávku čelního nakladače"
společnosti STROM Praha a.s., Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 257
51 069, DIČ: CZ25751069, s nabídkovou cenou 189.800,– Kč bez DPH, 229.658,- Kč
s DPH a pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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5/ Nákup kontejnerů
Paní starostka předala slovo paní J. Kosinkovi st., který informoval zastupitele o důležitosti
nákupu vanového kontejnerů 5m3, který by sloužil pracovníkům sběrného dvora jako náhrada
za nízký vlek. Dle marketingového průzkumu cena cca 40.000,- Kč včetně DPH. Zastupitelé
souhlasí s nákupem vanového kontejnerů 5m3. V rámci rozpočtového opatření bude
financováno z rezervy obce.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nákup vanového
kontejnerů 5m3 za cenu do 40.000,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
na jednání ZO se dostavil brig. gen. Mgr. Martin Červíček

6/ Novostavba klubovny – studna (vícenáklady)
Starostka seznámila zastupitele s fakturou firmy green4plan s.r.o., Vysokov č. p. 191, 549 12
Vysokov, IČ: 288 57 097, DIČ:CZ28857097 na realizaci studny na akci „Novostavba klubovny
pro sportovní a kulturní akce“ v obci. Dle projektové dokumentace bude Domovní rozvod vody
délky cca 8,7m bude umístěný na p.č. 91/1 dle KN a vedený z kopané studny hloubky 5m
umístěné na p.č. 91/1 dle KN v kat. území Vysokov do novostavby klubovny. Hloubka uložení
domovního rozvodu vody bude 1,2m pod upraveným terénem. Studna bude provedená jako
šachtová z betonových skruží o průměru 1m krytých betonovým poklopem. Vícenáklady ve výši
98.500,- Kč. Zastupitelé souhlasí s proplacením faktury za vícenáklady společnosti green4plan
s.r.o., Vysokov č. p. 191, 549 12 Vysokov, IČ: 288 57 097, DIČ:CZ28857097 za realizaci studny
ve výši 98.500,- Kč na akci „Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“ v obci Vysokov.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje proplacení faktury za
vícenáklady společnosti green4plan s.r.o., Vysokov č. p. 191, 549 12 Vysokov, IČ:
288 57 097, DIČ:CZ28857097 za realizaci studny ve výši 98.500,- Kč na akci
„Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“ v obci Vysokov.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

1/ Rozpočtové opatření
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2018 za měsíc srpen.
Příjmy se navyšují: KÚKHK dotace na pořízení vybavení klubovny 86.000,- Kč (pol. 4122) –
převedeno (§3419 pol. 5137), daň z nemovitostí 10.000,- Kč (pol. 1511), příjmy z podílů na
zisku a dividend 1.200,- Kč (§6310 pol. 2142), správní poplatky 500,- Kč (pol. 1361), převod
fin.prostředků z KB do KB majetkový 1.000,- (§6330 pol. 4134) - převedeno do výdajů převod
fin. prostředků z KB do KB majetkový 1.000,- Kč (§6330 pol. 5345), finanční dar SK Nohejbal
10.000,- Kč (§3419 pol. 2321) – převedeno vybavení klubovny stoly, židle 10.000,- Kč (§3419
pol. 5137), podlimitní TZ sběrný dvůr 2.500,- Kč (§3723 pol. 5123) – čerpáno (§3723 pol.
5169), práce CAS oprava obtoku pož. nádrže 50.000,- Kč (§2333 pol. 5171) – čerpáno (§2333
pol. 5139), EPOS elektroinstalace sběrný dvůr INV. 33.000,- Kč (§3723 pol. 6121), EPOS
5
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rozšíření veřejného osvětlení 11.000,- Kč (§3631 pol. 6121), ZP organizace aparát (§6171 pol.
5032) – vše čerpáno z rezervy obce. Podrobný rozpis rozpočtového opatření je přílohou zápisu.
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9/2018 za měsíc září.
Příjmy se navyšují: dřevní hmota (kůrovec) 131.500,- Kč (§1031 pol. 2111), správní poplatky
700,- Kč (pol. 1361), prodej plast. popelnice 1.000,- Kč (§3722 pol. 2112) – navýšené příjmy
převedeny do rezervy obce.
KÚKHK volby do zastupitelstva obce 45.000,- Kč (pol. 4111, UZ98187) – tyto příjmy
převedeny do výdajů dle rozpisu: volby ZO a SPČR materiál 500,- Kč (§6115 pol. 5139
UZ98187), volby ZO a SPČR služby 2.000,- Kč (§6115 pol. 5169 UZ98187), volby ZO a SPČR
cestovné 1.000,- Kč (§6115 pol. 5173 UZ98187), volby ZO a SPČR poštovné 500,- Kč (§6115
pol. 5161 UZ98187) a odměny volebním komisím 41.000,- Kč (§6115 pol. 5021 UZ98187).
Výdaje se nenavyšují, dochází k přesunu v rámci paragrafů: nákup počítače knihovna 18.000,Kč (§3314 pol. 5137), software knihovna 1.300,- Kč (§3314 pol. 5172) – čerpáno z rezervy
obce, Regionservis-účastnický poplatek 1.000,- Kč (§6112 pol. 5176) – čerpáno z (§6112 pol.
5167), PHM zahradní traktor 5.000,- Kč (§3745 pol. 5156) – čerpáno z (§3745 pol. 5169),
novostavba klubovny kuchyně 88.000,- Kč (§3412 pol. 5137), klubovna židle 7.200,- Kč (§3412
pol. 5139) – čerpáno z (§3419 pol. 5137), ZP organizace aparát 10.000,- Kč (§6171 pol. 5032),
okapy sběrný dvůr INV. 15.000,- Kč (§3723 pol. 6121), SFŽP kontejnery INV.přeúčt. 2.460,- Kč
(§3723 pol. 6122 N106 Z1), kontejnery 13.922,- Kč (§3723 pol. 6122 N106 Z5 UZ15974
INV.EU, kontejnery 28.120,- Kč (§3723 pol. 6122) – vše čerpáno z rezervy obce, Vlasta časopis
1.000,- Kč (§3314 pol. 5139) – čerpáno z (§3314 pol. 5137).

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtová opatření č.
8/2018 a 9/2018, která jsou přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9/ Investiční dotace na pořízení územního plánu

Starostka informovala zastupitele o Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. smlouvy 15RRD03-0003 s názvem „Digitalizovaný územní plán obce
Vysokov“, uzavřené dne 10. 08. 2015 s termínem realizace Územního plánu obce do konce roku
2016. Následně byla smlouva Dodatkem č. 1 ze dne 25. 10. 2016 prodloužena do konce roku
2018. K žádosti obce o další prodloužení, Obec Vysokov obdržela zamítací dopis k opětovnému
prodloužení. Vzhledem k tomu, že nebyl naplněn účel dotace ukončení územního plánu a tím
nebyla splněna podmínka dotačního programu 15RRD03 – je nutné provést vratku dotace ve
výši 150.000,- Kč na účel poskytovatele. Obec může podat novou žádost o dotaci v dalších
vyhlášených dotačních titulech.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vratku dotace ve výši
150.000,- Kč na adresu poskytovatele z dotační smlouvy 15RRD03-0003 s názvem
„Digitalizovaný územní plán obce Vysokov“ z důvodu nenaplnění účelu dotace –
dokončení územního plánu obce.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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8/ Různé:
❖ Umístění kontejnerů na textil - starostka informovala zastupitele o změně smlouvy
na umístění kontejnerů na textil. Změna se týká odebrání 1 ks kontejneru na textil, který
se nachází za pohostinstvím, obci zůstane pouze 1 ks kontejneru
❖ Žádost p. Balcar – starostka přečetla zastupitelům žádost pana Balcara o snížení
rychlosti od železničního přejezdu až k odbočce na Starkoč. Starostka si vyžádá
stanovisko Dopravní Policie ČR, Bc. D. Kulta.
❖ Oprava komunikace „Zemědělská“ – starostka informovala zastupitele o
pokračujících jednáních ohledně opravy komunikace „Zemědělská“. Komunikaci opraví na
své náklady společnost Chládek a Tintěra, a.s., Pardubice. Obec hradí 1/10 celkových
nákladů, tj. 14.399,- Kč firmě Silniční práce Kočnar s.r.o., Vysokov. Zastupitelé souhlasí
s úhradou vzniklých nákladů.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje fakturu společnosti
Silniční práce Kočnar s.r.o., Běloveská 762, Náchod, IČ: 275 06 576,
DIČ:CZ27506576 na opravu komunikace „Zemědělská“ v celkové výši 14.399,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
❖ Paní místostarostka navrhla odměnu paní starostce ve výši 15.000,- Kč za zpracování
Zadávací dokumentace a provedení výběrového řízení malého rozsahu na akci
„Komunitní centrum, Vysokov č. p. 108“

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje mimořádnou odměnu
starostce obce za zpracování Zadávací dokumentace a provedení výběrového řízení
malého rozsahu na akci „Komunitní centrum, Vysokov č. p. 108“ ve výši 15.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
❖ J. Kosinka st. informoval zastupitele o kalamitním stavu lesa – napadení cca 100 m3
kůrovcem. Kůrovec se velmi rychle šíří a proniká do zdravých porostů. Vzhledem
k celorepublikovému stavu je prodej dřeva prakticky nemožný. V uplynulých měsících
se uskutečnil prodej dřeva za 1.600,- Kč a 1.100,- Kč, obec prodává poškozené dřevo
na palivo.
❖ p. Bernard – podal vysvětlení ke své žádosti změna využití pozemků Územního plánu
obce, žádost se týká výstavby seniorského bydlení. Starostka navrhla přesunout tento
bod na příští jednání zastupitelstva, kdy bude výše uvedená žádost nejprve
projednána s dotčenými orgány (pořizovatelem územního plánu a projekční kanceláří
Surpmo a.s., Hradec Králové).
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USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B.11.)
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítěznou firmou DELTA Velké Poříčí s.r.o.,
se sídlem Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 83 383 za celkovou
nabídkovou cenu v Kč bez DPH 4.143.130,26 Kč bez DPH, za podmínky, že
Obec Vysokov obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Komunitní centra I“ s vazbou na
VÝZVU ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“,
s názvem „Komunitní centrum Vysokov č. p. 108“. Zakázka v případě
neposkytnutí dotace nebo její části nebude realizována.
4. Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku pro pana Jiřího Víta, trvalým
bytem Horní Rybníky 14, 549 41 Zábrodí na pozemek p. č. 597/1 v k. ú.
Vysokov o výměře 1 378 m2 - ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, zapsaný na LV č. 10001 pro obec k. ú. Vysokov za cenu 1.000,Kč.
5. Schvaluje stažení bodu č. 3) Záměr prodeje části pozemku p. č. 179/2 v k. ú.
Vysokov z programu jednání zastupitelstva s tím, že bude zařazen do
programu příštího řádného jednání zastupitelstva.
6. Rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné
zakázky na "Dodávku čelního nakladače" společnosti STROM Praha a.s.,
Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 257 51 069, DIČ: CZ25751069, s
nabídkovou cenou 189.800,– Kč bez DPH, 229.658,- Kč s DPH a pověřuje
starostku podpisem příslušné smlouvy.
7. Schvaluje nákup vanového kontejnerů 5m3 za cenu do 40.000,- Kč včetně
DPH.
8. Schvaluje proplacení faktury za vícenáklady společnosti green4plan s.r.o.,
Vysokov č. p. 191, 549 12 Vysokov, IČ: 288 57 097, DIČ:CZ28857097 za
realizaci studny ve výši 98.500,- Kč na akci „Novostavba klubovny pro
sportovní a kulturní akce“ v obci Vysokov.
9. Schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2018 a 9/2018, která jsou přílohou zápisu.
10.
Schvaluje vratku dotace ve výši 150.000,- Kč na adresu poskytovatele
z dotační smlouvy 15RRD03-0003 s názvem „Digitalizovaný územní plán obce
Vysokov“ z důvodu nenaplnění účelu dotace – dokončení územního plánu
obce.
11.
Schvaluje fakturu společnosti Silniční práce Kočnar s.r.o., Běloveská
762, Náchod, IČ: 275 06 576, DIČ:CZ27506576 na opravu komunikace
„Zemědělská“ v celkové výši 14.399,- Kč.
12.
Schvaluje mimořádnou odměnu starostce obce za zpracování Zadávací
dokumentace a provedení výběrového řízení malého rozsahu na akci
„Komunitní centrum, Vysokov č. p. 108“ ve výši 15.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
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Zastupitelstvo obce ukládá:

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Šubrt

………………………….

Z. Kosinka

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 29. září 2018
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 8/2018
4) Rozpočtové opatření č. 9/2018
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