Zasedání ZO 04/2018 dne 17. 12. 2018

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 04/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 17. prosince
2018 v 17:00 hodin ve sportovní klubovně č. p. 212 obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., brig. gen. Mgr. M.
Červíček (17:15 hod.), P. Čejchan, V. Chráska, P. Fettersová, J. Kosinka ml.
Omluveni: D. Mádr
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

P. Čejchan, P. Fettersová
J. Kosinka st., V. Chráska
Z. Hovorková

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Schválení programu
Rozpočet obce Vysokov na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
Místní poplatky a ceník služeb na rok 2019
Kontrola využití finančních prostředků pro Osvětovou besedu
Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky
Zpráva velitele JPO za rok 2018
Rozpočtová opatření 14 a 15/2018
Dotační možnosti na rok 2019
Zpráva finančního výboru
Generali a.s., - pojistná smlouva
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12- 2017118/VB/2
Různé

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. 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. 12. 2018 do 17. 12.
2018.
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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1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana P.
Čejchan, P. Fettersová, návrhovou komisí J. Kosinka st., V. Chráska, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

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

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2/ Schválení programu jednání

Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě vystoupila starostka a podala
návrh na změnu a doplnění programu a níže uvedené 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.

3/ Rozpočet obce na rok 2019

Starostka přečetla přítomným návrh rozpočtu na rok 2019. Finanční výbor navrhl a předal
návrh rozpočtu na rok 2019 dne 28. 11. 2018. Návrh rozpočtu obce Vysokov na rok 2019 byl
zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce od 30. 11. 2018 do 12. 12. 2018.
Čelenové ZO byli s návrhem rozpočtu před jeho vyvěšením seznámeni. Návrh rozpočtu pro rok
2019: daňové příjmy ve výši 6.759.200,- Kč, nedaňové příjmy 809.800,- Kč, přijaté dotace od
státu na výkon státní správy 101.600,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši 7.670.600,- Kč.
Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.698.600,- Kč, kapitálové (investiční) výdaje ve výši 2.972.000,Kč, celkové výdaje rozpočtu obce 7.670.600,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2019 je navržen tedy
jako vyrovnaný v závazných ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách.
Zastupitelstvo obce projednalo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích a obecních zřízeních, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci místostarostky a
předsedy finančního výboru, (popř. předsedy kontrolního výboru) k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření a dodatečně je předloží ke schválení zastupitelstvem. ZO pověřuje
místostarostku a předsedu finančního výboru (popř. předseda kontrolního výboru) k provádění
rozpočtových opatření na rok 2019.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočet pro rok 2019

následovně: daňové příjmy ve výši 6.759.200,- Kč, nedaňové příjmy 809.800,- Kč,
přijaté dotace od státu na výkon státní správy 101.600,- Kč, celkové příjmy rozpočtu
obce ve výši 7.670.600,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.698.600,- Kč,
kapitálové (investiční) výdaje ve výši 2.972.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce
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7.670.600,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2019 je navržen tedy jako vyrovnaný v
závazných ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

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
kompetenci 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: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4/ Střednědobý výhled rozpočtu obce Vysokov 2020 - 2024

Starostka seznámila zastupitele s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vysokov na
roky 2020 – 2024, který zpracoval finanční výbor obce dne 28. 11. 2018 v 18:00 hodin na
Obecním úřadě Vysokov. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem, který sloužím
obcím pro střednědobé plánování. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů. V
střednědobém výhledu rozpočtu jsou souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
dlouhodobých závazcích a pohledávkách. V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu byla
zohledněna splátka smlouvy s Městem Náchod, s termínem vyplácení r. 2020, v případě
nerealizace stavebního povolení obchvatu Města Náchod a splátka dlouhodobého úvěru – nákup
traktoru. Střednědobý výhled rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce od 30. 11. 2018 do
17. 12. 2018. K střednědobému výhledu rozpočtu obce nebyly vzneseny k dnešnímu dni žádné
písemné ani ústní připomínky.
Zkrácený střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2024
ROKY
2019
PŘÍJMY
7.178.000,VÝDAJE
5.512.000,ROZPOČT. 1.666.000,PŘEBYTEK

2020
7.494.000,5.762.000,1.732.000,-

2021
7.825.000,6.012.000,1.813.000,-
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2022
2023
7.846.000,7.856.000,6.262.000,6.512.000,1.584.000,1.344.000,-
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Návrh usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu na období 2020 – 2024.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5/ Místní poplatky a ceník služeb na rok 2019

Starostka přítomným přečetla návrh na výši místních poplatků na rok 2019, ceník služeb na
rok 2018 včetně poplatků za vývoz popelnic.
Ceník služeb v obci Vysokov rok 2018:
 Kopírování:
 A4 (jednostranně) – 2,- Kč,
 A4 (oboustranně) – 4,- Kč,
 A3 (jednostranně) – 5,- Kč,
 A3 (oboustranně) – 10,- Kč
 Výpůjčka traktoru s řidičem:
 500,- Kč/hod.(zaokrouhleno na celé čtvrthodiny nahoru)
 Nakladač Volvo s řidičem: 600,- Kč/hod.(zaokrouhleno na celé čtvrthodiny nahoru)
 Výpůjčka vleku za traktor: 150,- Kč/den
 Palivové dřevo s dovozem:
 Měkké dřevo: 600,- Kč za 1m3, upravené dřevo 750,- Kč/1m3,
 Tvrdé dřevo: 800,- Kč za 1m3 tvrdé dřevo, upravené dřevo 950,- Kč/1m3
 Samovýroba: 150,- Kč za 1m3
 Příspěvek k narození dítěte: 2.000,- Kč/1 dítě
 Životní jubileum (70,75,80): 500,- Kč
 Svozové známky na rok 2019
 Zelená (52 svozů/rok) 3.080,- Kč
 Červená (42 svozů/rok) 2.560,- Kč
 Žlutá (26 svozů/rok) 1.615,- Kč
 Šedá (21 svozů/rok) 1.304,- Kč
 Modrá (13 svozů/rok) 823,- Kč
 Jednorázové známky a jednorázový svoz v plastovém pytli s logem Marius Pedersen a. s.,
činí 75,- Kč. Svozovým dnem zůstává PONDĚLÍ. Prodej svozových známek bude zahájen
02. 01. 2019 na obecním úřadě vždy v úředních hodinách.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výši místních poplatků
a ceník služeb v obci Vysokov na rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6/ Kontrola využití finančních prostředků pro Osvětovou
besedu Vysokov

Předseda finančního výboru P. Čejchan seznámil zastupitele s provedeným interním auditem
obce dne 12. prosince 2018 v 16:30 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
4
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výši 35.000,- Kč pro Osvětovou besedu Vysokov. Kontrolu využití finančních příspěvku provedla
pověřené skupina ve složení: Z. Hovorková, P. Čejchan (předseda finančního výboru), J.
Kosinka ml. (předseda kontrolního výboru) a zástupce Osvětové besedy Vysokov paní J.
Majerová. Občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov obdržela z rozpočtu obce v roce 2018
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 přidělené částce. Originály všech dokladů týkajících se vyúčtování příspěvku byly
podepsány panem P. Čejchanem (předsedou finančního výboru), panem Kosinkou J. ml.
(předsedou kontrolního výboru) a Z. Hovorkovou 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. 7 – 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: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7/ Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky

Předseda kontrolního výboru J. Kosinka ml. seznámil zastupitele s provedeným interním
auditem obce dne 12. prosince 2018 v 17:00 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 10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal
Vysokov, SK Tenis Vysokov. Kontrolu využití finančních příspěvku provedla pověřené skupina ve
složení: R. Sychrovská Fiedlerová, P. Čejchan (předseda finančního výboru), J. Kosinka ml.
(předseda kontrolního výboru). Výše zmíněné mstní spolky obdržely z rozpočtu obce v roce
2018 finanční prostředky ve výši 10.000,- 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 finančního výboru), panem Kosinkou J. ml.
(předsedou kontrolního výboru) a R. Sychrovskou Fiedlerovou 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. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
5
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(zákon o finanční kontrole) provedenou kontrolu využití finančních prostředků z
rozpočtu obce ve výši 10.000,- 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.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8/ Zpráva velitele JPO za rok 2018

Velitel JPO pan Kosinka J. ml., přečetl zprávu JPO za rok 2018. Členové JPO se zúčastnili v
náchodské hasičské zbrojnici každoročního školení JPO v počtu 40 hodin. JPO Vysokov se
účastnila několika výjezdů:
 10. 2. - 24. 2 - 3. 4. členové jednotky pomáhaly kácet nebezpečné a nahnuté stromy v
obecním lese u Kramolny.
 Během měsíce července jednotka vyjížděla 5x na požár v průmyslové zóně na EPS
primátor a vždy se jednalo o planý poplach.
 Dne 30. října byl vyhlášen výjezd jednotce - spadlý strom na silnici směr Česká Skalice Náchod.
 Dále jsme se zúčastnili okrskového cvičení na Borové a cvičení jednotek Signál 2018.
 Školení řidičů proběhlo 24. listopadu v autoškole Šroll – účast dle prezenčního listu.
 Dne 28. listopadu proběhlo školení a přezkoušení členů jednotky na obsluhu motorových
pil.
 Dne 5. a 6. prosince jednotka vyjížděla na požár v průmyslové zóně na EPS Primátor planý poplach.
Do jednotky byli přijati dva noví členi Václav Marek jako strojník a Jan Hejzlar jako hasič.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Zprávu velitele JPO
Vysokov za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9/ Rozpočtová opatření č. 14/2018 a 15/2018

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2018 (příloha č. 5).
Navyšují se příjmy: daň z příjmů FO 190.300,- Kč (pol. 1111), daň z nemovitých věcí
150.000,- Kč (pol. 1511), výdejní místo ČP 2.500,- Kč (§2411 pol. 2111), vstupné vánoční
tancovánky 1.100,- Kč (§3399 pol. 2324) a zároveň se tím zvyšuje stav rezervy obce §6171 pol.
5901.
Výdaje se navyšují – hrazeno z navýšených příjmů: telefon 3.000,- Kč (§6171 pol. 5162),
mzdy aparát, SP, ZP, zálohová daň 50.000,- Kč (§6171 pol. 5011), ZP organizace aparát
10.000,- Kč (§6171 pol. 5032), poplatky bance KB, ČNB, ČS 1.000,- Kč (§6310 pol. 5163),
školení JPO 2.500,- Kč (§5512 pol. 5167), AKU baterie cisterna hasiči 10.200,- Kč (§5512 pol.
5139), mzdy zastupitelstvo, ZP, SP, zálohová daň 40.000,- Kč (§6112 pol. 5023), přístřech
ev.č.25 sběrný dvůr 39.000,- Kč (§3723 pol. 6121).
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Výdaje se nenavyšují, dochází pouze k přesunu finančních prostředků v rámci paragrafů. DPČ
10.000,- Kč (§3639 pol. 5021) – čerpáno z (§3639 pol. 5139), vodné podpor.byty 2.000,- Kč
(§4351 pol. 5151) – čerpáno z (§4351 pol. 5141).
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 15/2018 (příloha č. 6).
Přeúčtování velkoobjemových kontejnerů: §3723 pol. 6122 odúčtována částka 2.460,- Kč N106
Zd1, odúčtováno §3723 pol. 6122 N106, Z5 a zaúčtována na §3723 pol. 6122 16.380,- Kč.
Odúčtování neuskutečněných výdajů přístřech sběrný dvůr, investice §3723 pol. 6121 24.500,Kč a převedení finančních prostředků do rezervy obce (§6171 pol. 5901).

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtová opatření č.
14/2018 a č. 15/2018, která jsou přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10/ Dotační možnosti na rok 2019

Starostka informovala přítomné o dotačních výzvách na rok 2019.
1) Dotace MMR ČR – oprava místních komunikací. Výše dotace 70%, spoluúčast obce 30%,
max. výše dotace 5 milionů. Lhůta pro podání žádosti: 28. 02. 2019.
2) Ministerstvo zemědělství - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích“ (dotační program v rámci Národní dotace) ve výši až 80% způsobilých
nákladů projektu za účelem zvýšení schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě,
případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení
protipovodňové ochrany v případě povodní, a to ve formě:
 realizace opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci do výše uvedené dotačního titulu pro
projekt rybník „Nebeský“ (za kapličkou). Nutnost nechat zpracovat projektovou
dokumentaci na výše uvedený projekt. Termín podání žádosti: červen 2019.
3) Dotační program Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova
 občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura, rozmezí dotace 50 tis.
– 1,5 mil. Kč, podíl dotace 50%
 obnova památkové fondu, rozmezí dotace 50 tis. – 0,5 mil.Kč, podíl dotace 50%
 obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží, rozmezí dotace 30 tis. –
0,5 mil.Kč, podíl dotace 50%
 nakládání s odpady, rozmezí dotace 20 tis. – 200 tis.Kč, podíl dotace 50%.
Lhůta pro podání žádosti do 11. 01. 2019.
K výše uvedenému se zastupitelé rozhodli podat žádost o opravu části komunikace „Vítův
Kopec“ na MMR ČR.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o
dotaci do MMR ČR – oprava místních komunikací na projekt „Oprava části místní
komunikace Vítův kopec“ a podání žádosti na Ministerstvo zemědělství - Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ (dotační program v
rámci Národní dotace) pro projekt rybník „Nebeský“ v k. ú. Vysokov.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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11/ Zpráva finančního výboru

Předseda finančního výboru P. Čejchan přečetl zastupitelům zprávu finančního výboru ze dne
12. 12. 2018. Finanční výbor dne 12. 12. 2018 zpracoval Návrh místních poplatků na rok 2019 –
včetně cen svozových známek a zkontroloval pokladní knihu za III.Q/2018.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního
výboru ze dne 12. 12. 2018, která je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12/ Generalli a.s., pojistná smlouva

Starostka seznámila zastupitele s návrhem nové pojistné smlouvy „Kalkulace pojištění
majetku a odpovědnosti Region“ ze dne 16. 12. 2018 zpracovanou paní E. Vilches na částku
27.904,- Kč. Dle poradkyně paní E.Vilches bude pro obec výhodnější počkat do března 2019,
kdy dojde k plánovanému navýšení majetku obce o bezdrátový rozhlas a poté uzavřít pouze
dodatek k existující smlouvě. Zastupitelé s navrženým řešením souhlasí a bere danou informaci
na vědomí.

13/Zřízení
věcného
2017118/VB/2

břemene

služebnosti

č.

IV-12-

Paní starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti č.
IV-12-2017118/VB/2 – Vysokov, p.č. 91/1, Obec kabel NN mezi Obcí Vysokov a ČEZ Distribuce,
IČ: 247 29 035, DIČ: Cz 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02 zastoupená na základě plné moci SIGNALBAU a.s., IČ: 258 40 819, DIČ: Cz 258 40 819,
se sídlem Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III a tato je zastoupená podzmocněncem GGP s.r.o.,
IČ: 040 45 408, DIČ:CZ 040 45 408, jednající jednatelkou Gabrielou Ptáčkovou, se sídlem Nad
Stadionem 131, 549 11 Nové Město nad Metují. Obec Vysokov je výlučným vlastníkem pozemků
p. č. 91/1 a 260/17 v k. ú. Vysokov zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001. Oprávněná
je vlastníkem stavby zemní kabelové vedení nn a připojovací pilíř SS100, nacházející se na
dotčené nemovitosti. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene Povinné (obce Vysokov)
dotčené nemovitosti ve prospěch Oprávněné (ČEZ Distribuce a.s.), rozsah věcného břemene je
vymezen v geometrickém plánu č. 644-11919/2018 ze dne 7. 11. 2018, č. 1032/2018. Věcné
břemene se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč. Zastupitelé souhlasí
s uzavřením výše uvedené smlouvy a pověřují starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2017118/VB/2 – Vysokov, p.č. 91/1,
Obec kabel NN mezi Obcí Vysokov a ČEZ Distribuce, IČ: 247 29 035, DIČ: Cz 247
29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zastoupená na základě plné moci SIGNALBAU a.s., IČ: 258 40 819, DIČ: Cz 258
40 819, se sídlem Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III a tato je zastoupená
podzmocněncem GGP s.r.o., IČ: 040 45 408, DIČ:CZ 040 45 408, jednající
jednatelkou Gabrielou Ptáčkovou, se sídlem Nad Stadionem 131, 549 11 Nové Město
nad Metují a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva
3. Schvaluje Rozpočet pro rok 2019 následovně: daňové příjmy ve výši
6.759.200,- Kč, nedaňové příjmy 809.800,- Kč, přijaté dotace od státu na
výkon státní správy 101.600,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši
7.670.600,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.698.600,- Kč, kapitálové
(investiční) výdaje ve výši 2.972.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce
7.670.600,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2019 je navržen tedy jako vyrovnaný v
závazných ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách.
4. Schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů kompetenci 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 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024.
6. Schvaluje výši místních poplatků a ceník služeb v obci Vysokov na rok 2019.
7. 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.
8. 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 10.000,- 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.
9. Schvaluje Zprávu velitele JPO Vysokov za rok 2018.
10.
Schvaluje podání žádosti o dotaci do MMR ČR – oprava místních
komunikací na projekt „Oprava části místní komunikace Vítův kopec“ a podání
žádosti na Ministerstvo zemědělství - Podpora opatření na drobných vodních
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tocích a malých vodních nádržích“ (dotační program v rámci Národní dotace)
pro projekt rybník „Nebeský“ v k. ú. Vysokov.
11.
Schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 12. 12. 2018, která je
přílohou zápisu.
12.
Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.
IV-12-2017118/VB/2 – Vysokov, p.č. 91/1, Obec kabel NN mezi Obcí Vysokov
a ČEZ Distribuce, IČ: 247 29 035, DIČ: Cz 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená na základě plné moci
SIGNALBAU a.s., IČ: 258 40 819, DIČ: Cz 258 40 819, se sídlem Moštěnská
60/4a, 750 02 Přerov III a tato je zastoupená podzmocněncem GGP s.r.o., IČ:
040 45 408, DIČ:CZ 040 45 408, jednající jednatelkou Gabrielou Ptáčkovou, se
sídlem Nad Stadionem 131, 549 11 Nové Město nad Metují a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Návrh „Kalkulace pojištění majetku a odpovědnosti Region“ – pojistitel Generali
Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupitelstvo obce ukládá:

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Mgr. Petra Fettersová

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 27. prosince 2018
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Závěrečná zpráva vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro Osvětovou
besedu Vysokov
4) Závěrečná zpráva vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro místní spolky
5) Rozpočtové opatření č. 14/2018
6) Rozpočtové opatření č. 15/2018
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