Zasedání ZO 05/2015 dne 24. 06. 2015

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

05/2015
dne 24. června 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., J. Kosinka ml., brig. gen. Mgr..
Červíček, N. Pinkavová
Omluveni: P. Čejchan, Z. Kosinka
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostkou obce paní Bc. Fiedlerovou R. 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 16. 06. 2015 do 24. 06.
2015.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu – starostka vyzvala zastupitele pana J. Pozděnu ke složení slibu, za
odstoupeného pana Mgr. L. Čepu. Náhradník z téže kandidátní listiny pan Ing. P. Macek
odstoupil ze svého mandátu z pracovních důvodů, další náhradník téže kandidátní listiny pan J.
Hrnčíř se vzdal vzniklého mandátu ze zdravotních důvodů, další náhradník téže kandidátní listiny
pan O. Bohadlo se vzdal vzniklého mandátu o osobních důvodů. Mandát přijal pan J. Pozděna.
Před složením slibu upozornila paní starostka, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu zastupitele (§55 zákona č. 491/2001 Sb.,). Pan J.
Pozděna neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. Paní starostka přečetla slib zastupitele.
Pan J. Pozděna složil slib a svým podpisem stvrdil složení slibu.
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana J.
Kosinka ml. J. Pozděnu, návrhovou komisí J. Kosinku st. a paní N. Pinkavovou, zapisovatelem Z.
Hovorkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

J. Kosinka ml., J. Pozděna
Kosinka J. st., N. Pinkavová
Z. Hovorková

7 hlasů ano
7 hlasů ano

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

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

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

Účetní závěrka obce Vysokov k 31. 12. 2014
Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2014
Rozpočtové opatření č. 7/2015
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Vysokov a p.č. 55 v k.ú. Vysokov
(geometrické zaměření zrealizováno)
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 206 v k.ú. Vysokov a p. č. 216/2 v k. ú. Vysokov
(geometrické zaměření zrealizováno)
Darovací smlouva Městská knihovna Náchod
Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr dodavatele na akci „Nákup a montáž 2 ks
průmyslových sekčních garážových vrat“
Různé:
 POV KVHK – dotace na pořízení nového územního plánu obce Vysokov

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.
1)
Účetní závěrka obce Vysokov k 31. 12. 2014
Starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Vysokov za rok 2014. 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 2014 – zisk ve výši 2.218.079,36
Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním 2.324.669,36 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 2014
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
2) Žádost o provedení změny ÚPO Vysokov na pozemku p.č. 305/2 v k.ú. Vysokov
Paní starostka seznámila zastupitele Závěrečným účtem obce za rok 2014, součástí
závěrečného účtu je výkaz FIN2-12M k 31.12.2014, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, rozvaha
k 31.12.2014, příloha účetní závěrky k 31.12.2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vysokov za rok 2014. Návrh Závěrečného účtu obce Vysokov byl řádně vyvěšen na úřední
i elektronické desce od 8. června 2015 do 24. června 2015, v zákonné lhůtě nebyly vzneseny
žádné ústní ani písemné připomínky od občanů. Návrh Závěrečného účtu obce Vysokov za rok
2014 obsahuje: rozpis přijatých dotací a jejich vyúčtování, údaje o plnění příjmů a výdajů za rok
2014, neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2014, majetkoprávní úkony provedené v roce
2014 a stav majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014, + Zpráva o hospodaření obce za rok
2014. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 07.04.2015 a závěrečné přezkoumání
proběhlo v období od 15.04.2015 do 28.04.2015 provedl Ing. Jiří Jarkovský – oprávněná osoba
k poskytování auditorských služeb, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o
výsledku hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
3) Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8/2015
Rozpočtové opatření č. 7/2015 – příjmy i výdaje byly navýšeny o 4.000,- Kč (administrace
povolení průjezdu, palivové dřevo, svozové známky), navýšené příjmy byly odvedeny do rezervy
obce. Z rezervy obce čerpáno 18.800,- Kč (ND příkopové rameno, ND traktor, daň
z nemovitostí). Ostatní změny rozpočtu ve výdajích v rámci paragrafů.
Rozpočtové opatření č. 8/2015 – příjmy i výdaje byly navýšeny o 176.000,- Kč (vratka elektrické
energie), 150.000,- Kč dotace na pořízení územního plánu. Navýšené příjmy odvedeny do
rezervy obce.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
7 a č. 8/2015, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
4) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Vysokov p. č. 55 v k.ú.
Vysokov (geometrické zaměření zrealizováno)
Na minulém jednání byl schválen záměr prodeje části pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Vysokov o
výměře 8m2 nově vzniklý pozemek p. č. 50/7 v k.ú. Vysokov, prodej části pozemku p.č. 50/1
v k.ú. Vysokov o výměře 10m2 nově vzniklý pozemek p. č. 50/6 v k.ú. Vysokov, prodej části
pozemku p.č. 55 o výměře 87m2 nově vzniklý pozemek p. č. 55/7 v k.ú. Vysokov. Záměr byl
zveřejněn na ÚD po zákonnou lhůtu od 02. 06. 2015 do 19. 06. 2015. Na základě
geometrického zaměření č. 584-27/2015. Na minulém jednání zastupitelstva byla schválena
cena 110,- Kč/m2, pro obdobné prodeje pozemků na katastrálním území obce Vysokov.
Zastupitelé souhlasí s navrženou cenou 110,- Kč/m2, což při výměře pozemku 105 m2 činní
11.550,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad hradí kupující paní Stražická Marta a
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pan Stražický Libor. Zastupitelé souhlasí s uzavřením kupní smlouvy a pověřují starostku
k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenu 110,- Kč/m2 za
prodej části pozemku p. č. 50/1 o výměře 8m2 nově vzniklý pozemek p. č. 50/7
v k.ú. Vysokov, prodej části pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Vysokov o výměře 10m2 nově
vzniklý pozemek p. č. 50/6 v k.ú. Vysokov, prodej části pozemku p.č. 55 o výměře
87m2 nově vzniklý pozemek p. č. 55/7 v k.ú. Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření kupní
smlouvy s panem L. Stražickým a paní M. Stražickou na koupi části pozemku p. č.
50/1 o výměře 8m2 nově vzniklý pozemek p. č. 50/7 v k.ú. Vysokov, prodej části
pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Vysokov o výměře 10m2 nově vzniklý pozemek p. č. 50/6
v k.ú. Vysokov, prodej části pozemku p.č. 55 o výměře 87m2 nově vzniklý pozemek
p. č. 55/7 v k.ú. Vysokov, tj. celková výměra 105 m2 za cenu 110,- Kč/m2, což při
celkové výměře 105 m2 činní 11.550,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na
vklad hradí kupující pan L. Stražický a paní M. Stražická. Zastupitelé pověřují
starostku k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
5) Geometrické zaměření pozemků p.č. 206 v k.ú. Vysokov a p.č. 216/2 v k.ú.
Vysokov
Na základě geometrického zaměření pozemku 206 v k. ú. Vysokov a p. č. 216/2 v k. ú. Vysokov
č. 586-29/2015 byla na obec doručena žádost manželů Roztočilových o odkup a směnu
pozemků. Na minulém jednání byl schválen záměr prodeje části pozemku:
 Záměr prodeje pozemku p. č. 216/2 v k. ú. Vysokov o výměře 7 m2 (díl označen
v geometrickém plánku písmenem c))
 Záměr prodeje části pozemku p. č. 206 v k. ú. Vysokov o výměře 105 m2 (díl označen
v geometrickém plánku písmenem b)).
Na minulém jednání byl schválen záměr směny části pozemku:
 Záměr směny pozemků p.č. 204 v k. ú. Vysokov o výměře 12m2 (díl označen
v geometrickém plánu písmenem d) vlastníci manželé Roztočilovi za část pozemku p. č.
206 v k. ú. Vysokov o výměře 12m2 (vlastník obec Vysokov).
Na minulém jednání zastupitelstva byla schválena cena 110,- Kč/m2, pro obdobné prodeje
pozemků na katastrálním území obce Vysokov. Zastupitelé souhlasí s navrženou cenou 110,Kč/m2, což při výměře pozemku 112 m2 činní 12.320,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu
na vklad hradí kupující paní L. Roztočilová a pan M. Roztočil. Zastupitelé souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy a pověřují starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenu 110,- Kč/m2 za
prodej části pozemku p. č. 216/2 v k. ú. Vysokov o výměře 7 m2 a prodeje části
pozemku p. č. 206 v k. ú. Vysokov o výměře 105 m2. Zastupitelstvo obce Vysokov
schvaluje směnu pozemků p. č. 204 v k. ú. Vysokov o výměře 12 m2 za část
pozemku p. č. 206 v k. ú. Vysokov o výměře 12 m2.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů
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Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření směnné a
kupní smlouvy s panem M. Roztočilem a paní L. Roztočilovou na směnu pozemků p.
č. 204 v k. ú. Vysokov o výměře 12m2 (díl označen v geometrickém plánu písmenem
d), vlastníci manželé Roztočilovi za část pozemku p. č. 206 v k. ú. Vysokov o výměře
12m2 (vlastník obec Vysokov) a koupi části pozemku p. č. 216/2 v k. ú. Vysokov o
výměře 7m2 (díl označen v geometrickém plánku písmenem c), prodej části
pozemku p. č. 206 v k. ú. Vysokov o výměře 105m2 (díl označen v geometrickém
plánku písmenem b), tj. celková výměra 112 m2 za cenu 110,- Kč/m2, což při
celkové výměře 112 m2 činní 12.320,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na
vklad hradí kupující pan M. Roztočil a paní L. Roztočilová. Zastupitelé pověřují
starostku k podpisu kupní a směnné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
6) Darovací smlouva účelová Městská knihovna Náchod
Starostka přečetla doručený Návrh darovací smlouvy účelové od Městské knihovny Náchod,
o.p.s., Náchod, za účelem poskytnutí peněžitého daru určeného na nákup knih do výměnného
fondu v rámci regionálních knihovnických služeb ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Knižní
fond pořízený z tohoto daru se stává součástí výměnného fondu, který bude cirkulovat po
smluvně vázaných knihovnách regionu. Zastupitelé navrhují poskytnout peněžitý dar ve výši
6.000,- Kč pro rok 2015.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Darovací
smlouvy účelové na poskytnutí dobrovolně pro Městskou knihovnu Náchod, o.p.s.,
Náchod peněžitý dar ve výši 6.000,- Kč/rok 2015 na nákup knih do výměnného
fondu v rámci regionálních knihovnických služeb. Knižní fond pořízený z tohoto daru
se stává součástí výměnného fondu, cirkulující po smluvně vázaných knihovnách
v regionu. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu Darovací smlouvy účelové.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno
7) Poptávkového řízení malého rozsahu a výběr dodavatele na akci „Nákup a
montáž 2 ks průmyslových sekčních garážových vrat“ na přístřech do sběrného
dvora
Předseda komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na akci „Nákup a montáž 2 ks
průmyslových sekčních garážových vrat“ na přístřešek do sběrného dvora pan J. Kosinka st.,
seznámil zastupitele s výsledkem poptávkového řízení malého rozsahu. Na základě vypsání
veřejné zakázky malého rozsahu na nákup a montáž 2 ks průmyslových sekčních garážových
lamelových vrat na přístřešek do sběrného dvora s termínem doručení nabídek do 24. 06. 2015
do 17:00 hodin, kde jediným hodnotícím kritériem byla cena včetně DPH, otevírání obálek bylo
veřejné. Členy výběrové komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele: Kosinka Zdeněk
(omluven), Čejchan Petr (omluven), Kosinka Jiří ml., Hovorková Zdeňka, Kosinka Jiří st.. Komise
uskutečnila otevírání obálek a výběr dodavatele dne 24. 06. 2015 v 17:15 hodin. Písemně byly
osloveny 4 firmy, vypsání poptávkového řízení malého rozsahu bylo vyvěšeno na ÚD i
zveřejněno na elektronické úřední desce. Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 odst. 1
5

Zasedání ZO 05/2015 dne 24. 06. 2015

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon,) rozhodl, že nejvhodnější
nabídkou ve výše uvedené veřejné zakázce je nabídka uchazeče TOGAZ GDS s.r.o., Kladská
207, Náchod, IČO: 27542530, která při hodnocení Hodnotící komise zadavatele byla
vyhodnocena jako nabídka nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou 125.356,- Kč včetně DPH.
Komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele doporučuje zastupitelstvu uzavřít Smlouvu o
dílo s vítěznou firmou.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozhodnutí Hodnotící
komise na výběr dodavatele na akci „Nákup a montáž 2 ks průmyslových sekčních
garážových vrat“ uchazeče firmu TOGAZ GDS s.r.o., se sídlem Kladská 207, 547 01
Náchod s nabídkovou cenou 125.356,- Kč včetně DPH. Po uplynutí lhůty pro podání
námitek o zákazu uzavření smlouvy o dílo zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s firmou TOGAZ GDS s.r.o., se sídlem Kladská 207, 547 01 Náchod na akci
„Nákup a montáž 2 ks průmyslových sekčních garážových vrat“ ve výši 125.356,- Kč
včetně DPH a pověřují starostku k podpisu smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
9) POV KVHK – dotace na pořízení nového ÚP obce
Starostka přečetla zastupitelům Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje 15RRD03 Pořízení územního plánu obcí do 1 500 (včetně) obyvatel. Předmětem smlouvy
je poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování
výdajů vynaložených při realizaci projektu „Digitalizovaný územní plán obce Vysokov“,
evidovaným pod číslem 15RRD03-0003. Obci je poskytována investiční dotace ve výši 150.000,Kč, procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích vynaložených na realizaci
projektu nesmí přesáhnout 26,68%. Dotace bude poskytnuta na účet obce nejpozději 45 dnů
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Doba, v nímž, mám být dosaženo účelu je shodná
s dobou realizace projektu, tj. od 01.01.2015 – 30.11.2016.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí investiční
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15RRD03 Pořízení územního plánu obcí
do 1500 (včetně) obyvatel na realizaci projektu „Digitalizovaný územní plán obce
Vysokov“ ve výši 150.000,- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje 15RRD03 Pořízení územního plánu obcí do 1 500 (včetně)
obyvatel, evidované pod číslem 15RRD03-0003.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
10) Různé:
 Žádost pana M. Přibyla o zřízení sídla v místě trvalého bydliště na základě výpisu
z živnostenského rejstříku. Pan M. Přibyl v současné době nemá trvalý pobyt v obci
Vysokov, poté co bude skončeno řízení ohledně trvalého pobytu, bude tato žádost řešena
na příštím jednání zastupitelstva
 Obci byl doručen návrh servisních služeb na ČOV u podporovaného bydlení od firmy
VODA CZ Service. Dne 25.06.2015 bude provedena oprava kompresoru ČOV a odvoz
kalu. Zastupitelé požadují zajištění další nabídky pro porovnání nabízených cen.
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USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.

Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
Schvaluje program jednání zastupitelstva
Schvaluje účetní závěrku obce Vysokov za rok 2014
Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření obce za rok 2014
bez výhrad.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7 a č. 8/2015, které jsou přílohou zápisu.
6. Schvaluje cenu 110,- Kč/m2 za prodej části pozemku p. č. 50/1 o výměře 8m2
nově vzniklý pozemek p. č. 50/7 v k.ú. Vysokov, prodej části pozemku p.č.
50/1 v k.ú. Vysokov o výměře 10m2 nově vzniklý pozemek p. č. 50/6 v k.ú.
Vysokov, prodej části pozemku p.č. 55 o výměře 87m2 nově vzniklý pozemek
p. č. 55/7 v k.ú. Vysokov.
7. Schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem L. Stražickým a paní M. Stražickou
na koupi části pozemku p. č. 50/1 o výměře 8m2 nově vzniklý pozemek p. č.
50/7 v k.ú. Vysokov, prodej části pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Vysokov o výměře
10m2 nově vzniklý pozemek p. č. 50/6 v k.ú. Vysokov, prodej části pozemku
p.č. 55 o výměře 87m2 nově vzniklý pozemek p. č. 55/7 v k.ú. Vysokov, tj.
celková výměra 105 m2 za cenu 110,- Kč/m2, což při celkové výměře 105 m2
činní 11.550,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad hradí kupující
pan L. Stražický a paní M. Stražická. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu
kupní smlouvy.
8. Schvaluje cenu 110,- Kč/m2 za prodej části pozemku p. č. 216/2 v k. ú.
Vysokov o výměře 7 m2 a prodeje části pozemku p. č. 206 v k. ú. Vysokov o
výměře 105 m2. Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje směnu pozemků p. č.
204 v k. ú. Vysokov o výměře 12 m2 za část pozemku p. č. 206 v k. ú. Vysokov
o výměře 12 m2.
9. Schvaluje uzavření směnné a kupní smlouvy s panem M. Roztočilem a paní L.
Roztočilovou na směnu pozemků p. č. 204 v k. ú. Vysokov o výměře 12m2 (díl
označen v geometrickém plánu písmenem d), vlastníci manželé Roztočilovi za
část pozemku p. č. 206 v k. ú. Vysokov o výměře 12m2 (vlastník obec
Vysokov) a koupi části pozemku p. č. 216/2 v k. ú. Vysokov o výměře 7m2 (díl
označen v geometrickém plánku písmenem c), prodej části pozemku p. č. 206
v k. ú. Vysokov o výměře 105m2 (díl označen v geometrickém plánku
písmenem b), tj. celková výměra 112 m2 za cenu 110,- Kč/m2, což při celkové
výměře 112 m2 činní 12.320,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad
hradí kupující pan M. Roztočil a paní L. Roztočilová. Zastupitelé pověřují
starostku k podpisu kupní a směnné smlouvy.
10. Schvaluje uzavření Darovací smlouvy účelové na poskytnutí dobrovolně pro
Městskou knihovnu Náchod, o.p.s., Náchod peněžitý dar ve výši 6.000,- Kč/rok
2015 na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických
služeb. Knižní fond pořízený z tohoto daru se stává součástí výměnného
fondu, cirkulující po smluvně vázaných knihovnách v regionu. Zastupitelé
pověřují starostku k podpisu Darovací smlouvy účelové.
11. Schvaluje rozhodnutí Hodnotící komise na výběr dodavatele na akci „Nákup a
montáž 2 ks průmyslových sekčních garážových vrat“ uchazeče firmu TOGAZ
GDS s.r.o., se sídlem Kladská 207, 547 01 Náchod s nabídkovou cenou
125.356,- Kč včetně DPH. Po uplynutí lhůty pro podání námitek o zákazu
uzavření smlouvy o dílo zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
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s firmou TOGAZ GDS s.r.o., se sídlem Kladská 207, 547 01 Náchod na akci
„Nákup a montáž 2 ks průmyslových sekčních garážových vrat“ ve výši
125.356,- Kč včetně DPH a pověřují starostku k podpisu smlouvy o dílo.
12. Schvaluje přijetí investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
15RRD03 Pořízení územního plánu obcí do 1500 (včetně) obyvatel na
realizaci projektu „Digitalizovaný územní plán obce Vysokov“ ve výši
150.000,- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje 15RRD03 Pořízení územního plánu obcí do 1 500
(včetně) obyvatel, evidované pod číslem 15RRD03-0003.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 7

Zápis byl vyhotoven dne: 3. července 2015
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Jiří Kosinka ml.

………………………….

Jan Pozděna

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Vyvěšeno dne: 03. 07. 2015

Sejmuto dne: 22. 07. 2015
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