Zasedání ZO 04/2016 dne 06. 06. 2016

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

04/2016
dne 6. června 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Z. Hovorková, J. Pozděna, J. Kosinka ml., Z. Kosinka, R. Fiedlerová, J. Kosinka st., N.
Pinkavová, P. Čejchan
Omluveni: brig.gen.Mgr.M. Červíček
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Účetní závěrka obce Vysokov za rok 2015
Rozpočtové opatření č. 5/2016
Projednání žádostí místních spolků o poskytnutí finančních příspěvků
Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Valná hrazda VAK a.s., Náchod, VAK – delegace zástupce
Dodatek stanov DSO Svazek 1866
Audit veřejného osvětlení
Projednání výše odměn neuvolněných zastupitelů – novela vyhlášky
Různé:
 Kulturní kalendář na II. pololetí 2016
 Umístění retardérů komunikace „Ke Zvoničce“
 Prodej hasičského automobilu „AVIA“
 Vyhotovení kanalizačního řadu obce Vysokov

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00
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 30. 05. 2016 do 06. 06.
2016.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 8 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 N. Pinkavovou a pana J. Kosinku st., návrhovou komisí P. Čejchan, J. Kosinka ml.,
zapisovatelem Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

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

Pro návrh: 8 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

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

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Účetní závěrka obce Vysokov za rok 2015

Starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Vysokov za rok 2015. Účetní závěrka
obsahuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období
k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o
hospodaření obce za dané období. Obsah a rozsah a formu účetní závěrky určuje zákon o
účetnictví a účetní standardy, dle kterých se účetní závěrka sestavuje. Zastupitelům byly
předloženy následující podklady rozvaha, výkazy zisků a ztráty a přílohy, která poskytuje
doplňující informace k dvěma předešlým dokumentům, roční zpráva o provedení finanční
kontroly (zprávy z veřejnoprávní kontroly u Osvětové besedy, místní spolky ČČK Vysokov, SDH
Vysokov, SK Tenis, SK Nohejbal), zprávy veřejnoprávní kontroly přijatých dotací, inventarizační
zpráva. Zastupitelé měli možnost vyjádřit se k podkladům účetní závěrky a seznámit se
s kompletním spisem účetní závěrky každé pondělí a středu 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 na
obecním úřadě. Protože účetní závěrku tvoří tyto výkazy, pro potřeby účetnictví lze odvodit, že
se přeúčtuje účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek
hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření obce za rok 2015 – zisk ve výši 3 134 241,14
Kč. O schválení účetní závěrky se vyhotoví protokol o schválení či neschválení účetní závěrky,
který bude zaslán na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje účetní závěrku obce
Vysokov za rok 2015.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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2/ Rozpočtové opatření č. 6/2016

Rozpočtové opatření č. 6/2016. Navýšení příjmů rozpočtu obce 92.000,- Kč (Odvod z loterií a
jiných podob.her kromě výher.hrac.přístrojů, prodej AVIA, železný šrot), navýšené příjmy byly
odvedeny na § 6171 pol. 5901 ve výši 92.000,- Kč (do rezervy obce).
Další změny ve výdajích v rámci paragrafů, takže se nenavyšují výdaje (ZP organizace dohoda
o pracovní činnosti, čerpáno z rezervy obce). Vše dle přílohy, která je součástí zápisu. Rezerva
obce k 31. 05. 2016 činní 1.660.444,92Kč.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2016 dle přílohy, která je součástí zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3/ Projednání žádostí místních spolků o poskytnutí finančních
příspěvků

Paní starostka seznámila zastupitele o přijatých žádostech místních spolků o poskytnutí
finančních příspěvků z rozpočtu obce Vysokov.
Spolek ČČK Vysokov – použití finančních prostředků na maškarní rej pro děti, svátek matek,
setkání seniorů, rozloučení s létem, výlety s dětmi, vzdělávání se zdravotnickou tématikou pro
děti, vánoční dárky pro seniory, výše žádané podpory 7.000,- Kč
SK Vysokov (Nohejbal) – oprava střechy klubovny – výše žádané podpory 7.000,- Kč
SDH Vysokov – rozvoj hasičské sportovní činnosti ve Vysokově, společenské akce pro občany
Vysokova, zvýšení povědomí o činnosti spolku hasičů – výše žádané podpory 7.000,- Kč
SPORT klub Vysokov – uspořádání tenisových turnajů, provozní zálohy tenisového klubu, zázemí
pro sdružování spolku – výše žádné podpory 7.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje finanční příspěvky
z rozpočtu obce: pro spolek ČČK Vysokov ve výši 7.000,- Kč dle přiložené žádosti,
finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SDH Vysokov ve výši 7.000,- Kč dle
přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SK Vysokov
(nohejbal) ve výši 7.000,- Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu
obce pro spolek SPORT klub Vysokov ve výši 7.000,- Kč dle přiložené žádosti.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4/ Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Paní starostka přečetla vzor směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tato
směrnice stanoví postupy pro zadávání veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty
zakázky.
I.kategorie - tj. veřejné zakázky na dodávky, služby a na stavební práce do výše 50 tis. Kč bez
DPH. - lze uskutečnit přímo v kompetenci příslušného příkazce operace a správce rozpočtu dle
aktuální situace na trhu. Tyto zakázky mohou být realizovány formou objednávky nebo formou
ústní smlouvy, uzavřené na místě.
II. kategorie - tj. veřejné zakázky na dodávky, služby a na stavební práce vyšší než 50 tis. Kč,
až do výše 100 tis. Kč bez DPH - starosta nebo místostarosta shromáždí v rámci průzkumu trhu
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nabídky alespoň tří dodavatelů; tyto nabídky mohou být získány buď z nabídek internetových
obchodů, nebo přímým oslovením vhodných dodavatelů.
III. kategorie veřejné zakázky na dodávky či služby vyšší než 100 tis. Kč do 1,999.999,- Kč bez
DPH, a veřejné zakázky na stavební práce vyšší než 100 tis. Kč do 5,999.999,- Kč bez DPH zadávány formou administrativně nenáročného výběrového řízení, přičemž osloveny musí být
nejméně 3 dodavatelé. Podané nabídky mohou být hodnoceny buď hodnotící komisí, nebo
formou elektronické aukce. O zvoleném způsobu hodnocení rozhoduje zastupitelstvo obce.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje směrnici č. 15/2016 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5/ Valná hromada VAK a.s., Náchod – zvolení delegáta.

Paní starostka přečetla zastupitelům pozvánku na valnou hromadu společnosti VAK a.s,
Náchod, která se uskuteční ve čtvrtek dne 23. 06. 2016 od 10:00 hodin v Obecním domě
Městyse Velké Poříčí, Velké Poříčí. Zastupitelé nominují na valnou hromadu společnosti VAK a.s,
paní místostarostku Zdeňku Hovorkou.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje paní Zdeňku
Hovorkovou (místostarostku) jako delegáta valné hromady společnosti VAK a.s,
Náchod uskutečněnou dne 23. 06. 2016 od 10:00 hod. v Obecním domě Městyse
Velké Poříčí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6/ Dodatek stanov DSO Svazek obcí 1866

Paní místostarostka informovala zastupitele o dodatku stanov DSO Svazku obcí 1866, jehož
obsahem je změna názvu Obce Žernov na Městys Žernov. Zastupitelé schvalují výše
jmenovanou změnu stanov DSO Svazku obcí 1866.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje změnu Stanov DSO
Svazku obcí 1866 dle předloženého návrhu (Obec Žernov – Městys Žernov).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7/ Audit veřejného osvětlení

Paní místostarostka informovala zastupitele o zajištění pasportu veřejného osvětlení, který byl
nutný k žádosti o dotaci na výměnu světel veřejného osvětlení. Pasport veřejného osvětlení
realizovala firma EMPESORT s.r.o., Valašské Meziříčí. Z hlediska výpočtu úspor a realizace
výměny světel veřejného osvětlení je nutné vypracovat audit veřejného osvětlení, bez kterého
není možné zažádat o dotaci na výměnu světel veřejného osvětlení. Zastupitelé souhlasí se
zpracováním auditu veřejného osvětlení.
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Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zhotovení auditu
veřejného osvětlení v obci Vysokov z důvodu podání žádosti o dotaci na výměnu
světel veřejného osvětlení.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

8/ Projednání výše odměn neuvolněných zastupitelů

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem. Starostka informovala, že dle Sbírky zákonů,
nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mění s
účinností od 01. 01. 2016 stávající nařízení vlády v přílohách (č. 1, č. 2 a č. 3), které stanoví
jednotlivé kalkulační prvky (pevné složky a příplatky za počet obyvatel) pro výpočet konkrétní
výše měsíční odměny. Částky uvedené v těchto přílohách byly zvýšeny o 3 %. Pro neuvolněné
členy zastupitelstva zvýšení odměn nárokové není. Zastupitelstvo obce navrhuje pro neuvolněné
zastupitele zachování stávající výše odměn bez jejich navýšení.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zachování stávajících
odměn neuvolněných členů zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9/ Různé:

 Prodej hasičského automobilu AVIA
Starostka informovala zastupitele o záměru obce prodat movitý majetek – požární
automobil AVIA, inv.č. 182 ze dne 23. 01. 1999 s pořizovací cenou 140.000,- Kč.
Zastupitelstvo na svém řádném jednání dne 09. 03. 2016 schválili záměr prodeje
obecního majetku pod bodem usnesení č. 09/02/09032016, který byl zveřejněn po
zákonnou lhůtu na úřední desce od 08. 04. 2016 do 25. 04. 2016. V době zveřejnění
záměru se přihlásil uchazeč J.Š., který nabídl cenu 5.000,- Kč bez technické kontroly a
částku 10.000,- Kč s technickou kontrolou. Zastupitelé souhlasí s prodejem hasičského
automobilu AVIA za cenu 15.000,- Kč. Zastupitelé pověřují pana J. Kosinku ml. (velitele
JPO) o konzultaci s uchazečem a objasnění situace ohledně prodejní ceny ve výši
15.000,- Kč. Pan J. Š. nabídnutou cenu 15.000,- Kč akceptoval a prodej byl uskutečněn.
V současné době jsou finanční prostředky ve výši 15.000,- Kč připsány na bankovní účet
obce.
Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.
 Kanalizační řád obce
Starostka informovala zastupitele o nutnosti vyhotovení kanalizačního řádu obce a
následné předání dokumentu na odbor životního prostředí, Městského úřadu Náchod.
Starostka oslovila zpracovatele pasportu kanalizace pana Ing. Veselého, který nám předal
kontakt na kolegu, zabývajícím se touto problematikou. Zastupitelé schvalují vyhotovení
kanalizačního řádu obce Vysokov a pověřují starostku k dodání veškerých dokumentů
nutných pro vypracování kanalizačního řádu obce Vysokov.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vyhotovení
Kanalizačního řádu obce Vysokov.
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
 Kulturní kalendář na II. pololetí 2016
30. 07.
Setkání seniorů
27. 08.
O pohár starostky Vysokova + noční soutěž
04. 09.
Rozloučení s létem
10. 09.
Tenisový turnaj
17. 09.
Procházka Vysokovem
Září
Posvícenský desetiboj
11. – 13.11.
Vysokovský kohout
Listopad
Vítání občánků
04. 12.
Rozsvícení vánočního stromu
05. 12.
Mikuláš
10. 12.
Vánoční besídka
24. 12.
Vánoční mše
 Umístění retardéru ulice „Ke Zvoničce“
Retardéry byly umístěny na místní komunikaci „Ke Zvoničce“ před RD u Pozděnových a
Šálových. Pan J. Pozděna upozorňuje na zimní provoz. Pan J. Kosinka st., podal
vysvětlení k umístění retardérů, zkusí se zimní provoz a poté se rozhodne další postup
 Oprava komunikace ve vlastnictví KVHK
Zastupitelé ukládají starostce napsat žádost na KÚ KVHK o opravu komunikace - vyjeté
koleje nákladními auty
 Vyhláška zakazující podomní prodej
Z důvodu stále množících se stížností obyvatel na neustále nabízené služby občanům, kdy
v posledním známém případu musela zasahovat i Policie ČR. Zastupitelé se shodli na
vyhlášce zakazující podomní prodej – paní místostarostka zajistí vyhlášku do příštího
jednání ZO dne 30. 06. 2016
 Nákup centrály pro potřeby obce
J.Kosinka st., informoval zastupitele o cenových nabídkách na nákup centrály pro potřeby
obce. Ceny se pohybují od 15.000,- Kč do 43.000,- Kč dle výkonnosti a firem. Zastupitelé
se shodli na nákup centrály o výkonu 6,5 kW do maximální výše 20.000,- Kč s DPH.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nákup centrály pro
potřeby obce o výkonu 6,5 kW do maximální výše 20.000,- Kč s DPH.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
 Ukončení nájmu
Pan M. E. ukončuje nájem v bytě č.p. 141 k 30.06.2016, předání bytu zajistí
místostarostka a pan J. Kosinka st., po zjištění technického stavu bytu bude na příštím
jednání zastupitelstva rozhodnuto, jak se bude s bytem dále nakládat (zda bude vyvěšen
záměr pronájmu bytu nebo zda zastupitelstvo rozhodne o rekonstrukci bytu)
 Odpadové hospodářství
J. Kosinka st., informoval zastupitele o vzrůstajícím množství tříděného odpadu v dolní
části obce, je nutné u sběrného místo za pohostinstvím napsat ceduli – ukládání
tříděného odpadu pouze pro obyvatele obce a zajistit koupi fotopasti na inkriminovaná
místa sběru odpadu.
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 Autobusová zastávka v dolní části obce
Žádost paní I. Novákové o opravu plochy před autobusovou zastávkou, v době dešťů
voda stéká přímo do zahrádky paní I. Novákové a hrozí zaplavení nemovitosti. Pan J.
Kosinka kontaktoval firmu R. Dudka, Vysokov ohledně opravy. Celková částka vymezena
na opravu plochy kolem autobusové zastávky maximálně 30.000,- Kč s DPH. Paní I.
Nováková se bude finančně podílet na opravě.
 Ošetření lipové aleje
Paní místostarostka informovala zastupitele o nutnosti ošetřit lipovou alej směrem
k Novému Městu nad Metují u pomníku padlých z bitvy 1866 (u Jehlanu). Je nutné
zajistit výchovný řez u cca 116 ks lip. Obec si zajistí cenovou poptávku u tří firem a
vybere cenově nejlevnější nabídku.
 Ucpané propustky
Manželé Cvrčkovi žádají od SÚS KVHK o vyčištění ucpaných propustků kolem jejich
nemovitosti, hrozí ucpání vodou a vyplavení nemovitosti

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.
5.

Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
Schvaluje program jednání zastupitelstva
Schvaluje účetní závěrku obce Vysokov za rok 2015.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016.
Schvaluje finanční příspěvky z rozpočtu obce: pro spolek ČČK Vysokov ve výši
7.000,- Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek
SDH Vysokov ve výši 7.000,- Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek
z rozpočtu obce pro spolek SK Vysokov (nohejbal) ve výši 7.000,- Kč dle
přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SPORT klub
Vysokov ve výši 7.000,- Kč dle přiložené žádosti.
6. Schvaluje směrnici č. 15/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
7. Schvaluje paní Zdeňku Hovorkovou (místostarostku) jako delegáta valné
hromady společnosti VAK a.s, Náchod uskutečněnou dne 23. 06. 2016 od
10:00 hod. v Obecním domě Městyse Velké Poříčí.
8. Schvaluje změnu Stanov DSO Svazku obcí 1866 dle předloženého návrhu
(Obec Žernov – Městys Žernov).
9. Schvaluje zhotovení auditu veřejného osvětlení v obci Vysokov z důvodu
podání žádosti o dotaci na výměnu světel veřejného osvětlení.
10. Schvaluje zachování stávajících odměn neuvolněných členů zastupitelstva.
11. Schvaluje vyhotovení Kanalizačního řádu obce Vysokov.
12. Schvaluje nákup centrály pro potřeby obce o výkonu 6,5 kW do maximální
výše 20.000,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Prodej hasičského automobilu AVIA za celkovou částku 15.000,- Kč
Zastupitelstvo obce ukládá:
 Starostce zajistit zpracování kanalizačního řádu Obce Vysokov
 Starostka zaslat žádost na SÚS KVHK na opravu komunikace v obci Vysokov
 Místostarostka vypracování návrhu vyhlášky o zákazu podomního prodeje v obci
 Starostce vypracovat oznámení na SÚS KVHK o úpravě obrubníků u autobusové zastávky
v dolní části obce
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Zasedání ZO 04/2016 dne 06. 06. 2016

 Místostarostce a panu J. Kosinkovi st., převzít obecní byt v č.p. 141 po ukončení nájmu
pana M. E., k 30.06.2016
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Naděžda Pinkavová

………………………….

Jiří Kosinka st.

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 16. června 2016
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 6/2016
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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