Zasedání ZO 09/2017 dne 18. 12. 2017

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

09/2017
dne 18. prosince 2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., P. Čejchan, V. Chráska,
Z. Kosinka, P. Šubrt, Petr Čejchan, brig. gen. Mgr. M. Červíček
Omluveni: --Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

9 hlasů ano
9 hlasů ano

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rozpočet obce Vysokov na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu
Výsledek výběrového řízení malého rozsahu a výběr dodavatele na dodávku „Traktorový
nosič kontejnerů“
Výsledek výběrového řízení malého rozsahu a výběr dodavatele dodávky „Univerzální
kolový traktor“
Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky
Kontrola využití finančních prostředků pro Osvětovou besedu Vysokov
Zpráva finančního výboru obce
Zpráva odborného lesního hospodáře
Zpráva velitele JPO za rok 2017
Rozpočtové opatření č. 13 a č. 14/2017
Pronájem nerezové kuchyně – záměr
Dodatek č. 1 ke Smlouvě M. Pedersen a.s., Hradec Králové
Místní poplatky a ceník služeb na rok 2018
Žádost o koupi pozemku p. č. 457/3 a 457/2 v k.ú. Vysokov
Žádost o koupi části pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov
Projednání dodatku k půjčce od Města Náchod – prodloužení
Směna obecního pozemku p. č. 360 v k. ú. Kramolna
Různé:
Kulturní kalendář I. pol. 2018
Volby prezidenta – leden 2018

Rozšíření
19)
20)
21)
22)

programu:
Prodej pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov
Smlouva o dílo – novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce
Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě – novostavba klubovny
Projednání odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce
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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 11. 12. 2017 do 18. 12.
2017.
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).
Dne 20. listopadu 2017 podal zastupitel J. Pozděna rezignaci na mandát člena zastupitelstva
obce a to dle § 55 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., v platném znění (dále jen zákon). Za pana
J. Pozděnu nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí dle § 45 odst. 5
zákona, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Dle výsledků komunálních
voleb z roku 2014 je dalším náhradníkem pan V. Chráska. Paní starostka požádala pana V.
Chrásku o složení slibu zastupitele a následné stvrzení slibu podpisem. Pan V. Chráska složil slib
zastupitele a je do této chvíle právoplatným členem Zastupitelstva obce Vysokov. (18. 12. 2017
v 18:15 hodin)
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu
pana P. Čejchana, Z. Kosinku, návrhovou komisí J. Kosinku ml., P. Šubrta, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

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

Pro návrh: 9 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 bod:
19)
Prodej pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov
20)
Smlouva o dílo – novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce
21)
Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě – novostavba klubovny
22)
Projednání odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o bod B. 19 - B. 22).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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1/ Rozpočet obce Vysokov na rok 2018

Starostka přečetla přítomným návrh rozpočtu na rok 2018. Finanční výbor navrhl a předal
návrh rozpočtu na rok 2018 dne 22. 11. 2017, který byl zákonným způsobem zveřejněn od 02.
12. 2017 do 18. 12. 2017. Návrh rozpočtu pro rok 2018: daňové příjmy ve výši 6.609.450,- Kč,
nedaňové příjmy 635.000,- Kč, přijaté dotace od státu na výkon státní správy 96.700,- Kč,
celkové příjmy rozpočtu obce ve výši 7.341.150,- Kč. Financování třída 8: uhrazené splátky
dlouhodobě přijatých půjček (-) 510.000,- Kč, změna stavu krát.pen.prostředků na b.účtech
1.501.150,- Kč, financování ve výši 991.150,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.732.300,- Kč,
kapitálové (investiční) výdaje ve výši 3.600.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce 8.332.300,Kč. Rozpočet obce pro rok 2018 je navržen jako schodkový v závazných ukazatelích paragrafech
a třídách 1, 4 a 8 v položkách se zapojením třídy s tím, že schodek bude hrazen třídou 8
financování (finanční prostředky z minulých let). Veškeré změny rozpočtu, které budou
prováděny v roku 2018 rozpočtovými opatřeními, bude schvalovat místostarostka a předseda
finančního výboru, (zástupce popř. předseda kontrolního výboru) a dodatečně je předloží ke
schválení ZO při nejbližším zasedání. ZO pověřuje místostarostku a předsedu finančního výboru
(zástupce předseda kontrolního výboru) k provádění rozpočtových opatření na rok 2018.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočet pro rok 2018
následovně: daňové příjmy ve výši 6.609.450,- Kč, nedaňové příjmy 635.000,- Kč,
přijaté dotace od státu na výkon státní správy 96.700,- Kč, celkové příjmy rozpočtu
obce ve výši 7.341.150,- Kč. Financování třída 8: uhrazené splátky dlouhodobě
přijatých půjček (-) 510.000,- Kč, změna stavu krátkodobých peněžních prostředků
na b. účtu 1.501.150,- Kč, financování ve výši 991.150,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu
ve výši 4.732.300,- Kč, kapitálové (investiční) výdaje ve výši 3.600.000,- Kč, celkové
výdaje rozpočtu obce 8.332.300,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2018 je navržen jako
schodkový v závazných ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách se
zapojením třídy s tím, že schodek bude hrazen třídou 8 financování (finanční
prostředky z minulých let).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 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
kompetencí 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).
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2/ Střednědobý výhled rozpočtu obce

Starostka seznámila zastupitele s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vysokov na
roky 2019 – 2023, který zpracoval finanční výbor obce dne 28. 11. 2017 v 8:00 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. 2019, v případě
nerealizace stavebního povolení obchvatu Města Náchod a splátka dlouhodobého úvěru – nákup
traktoru. Střednědobý výhled rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce od 02. 12. 2017 do
18. 12. 2017. K střednědobému výhledu rozpočtu obce nebyly vzneseny k dnešnímu dni žádné
písemné ani ústní připomínky.
Zkrácený střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2023
ROKY
PŘÍJMY
VÝDAJE

ROZPOČTOVÝ
PŘEBYTEK

2019
2020
2021
2022
2023
7.348.000,- 7.268.000,- 7.584.000,- 7.915.000,- 7.936.000,5.697.000,- 4.692.000,- 4.842.000,- 4.992.000,- 5.142.000,-

1.651.000,- 2.576.000,- 2.742.000,- 2.923.000,- 2.794.000,-

Návrh usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu na období 2019 – 2023.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3/ Výsledek výběrového řízení malého rozsahu a výběr
dodavatele na dodávku „Traktorový nosič kontejnerů“

Paní starostka oznámila zastupitelům, že zastupitelstvo svým usnesením č. 12/11/2017 a č.
13/11/2017 ze dne 13. 11. 2017 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu a výběr
dodavatele na dodávku „Traktorový nosič kontejnerů“ a jmenovalo hodnotící komisi pro
výběrové řízení. ZO bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení. Veřejná zakázka
byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 11. 2017 a lhůta pro doručení nabídek končila 18.
12. 2017 v 15.00 hodin. Pan P. Čejchan informoval zastupitele, že dne 18. 12. 2017 v 15:00
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vysokov se sešla výběrová komise ve složení: P.
Čejchan, J. Kosinka st., P. Šubrt za účelem otevírání obálek s cenovými nabídkami na výběr
dodavatele na dodávku „Traktorového nosiče kontejnerů“. Pan P. Čejchan informoval
zastupitele o průběhu výběrového řízení malého rozsahu, zadávaný mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek byly
zadavateli doručeny tři nabídky. Zastupitelstvu je předkládána "Zpráva o hodnocení nabídek" a
„Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“. Kritéria pro hodnocení nabídek: 95%
cena, 5% záruka v měsících. Maximální přípustná nabídková cena 400.000,- Kč bez DPH.
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Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy:
Číslo
nabíd
ky

Název / obchodní
firma

1.

AGRITEN s.r.o.

2.

AGRICO s.r.o.
ELKOPLAST s.r.o.

3.

Sídlo / provozovna

Záruka v
měsících

Informace o
nabídkové
ceně v Kč bez
DPH

Informace o
nabídkové
ceně v Kč s
DPH

24

408.000,-

493.680,-

24

385.000,-

465.850,-

24

397.900,-

481.459,-

Nad Jezem 586, 541 01
Trutnov, IČ 054 44 047
Čapkova 802,
517 21 Týniště nad Orlicí,
IČ 492 86 838
Štefánikova 2664
760 01 Zlín,
IČ 253 47 942

Zadavatel vyloučil dodavatele AGRITEN s.r.o., Nad Jezem 586, 547 01 Trunov, IČ 054
44 047 z další účasti v zadávacím řízení z důvodu překročení maximální přípustné celkové
hodnoty zakázky bez DPH což byla částka 400.000,- Kč (viz. Zadávací dokumentace dodávka
traktorového nosiče kontejnerů - bod č. 8).
Hodnotící komise sestavila následující pořadí nabídek:
Pořadí
nabídky

Název / obchodní
firma

1.

AGRICO s.r.o.

2.

ELKOPLAST
s.r.o.

Sídlo / provozovna
Čapkova 802,
517 21 Týniště nad Orlicí,
IČ 492 86 838
Štefánikova 2664
760 01 Zlín,
IČ 253 47 942

Záruka v
měsících

Informace o
nabídkové
ceně v Kč bez
DPH

Informace o
nabídkové
ceně v Kč s
DPH

24

385.000,-

465.850,-

24

397.900,-

481.459,-

3.

Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Nejvýhodnější
nabídkou se stala nabídka dodavatele AGRICO s.r.o., se sídlem Čapkova 802, 517 21
Týniště nad Orlicí, IČ: 492 86 838 s nabídkovou cenou 465.850,- Kč včetně DPH,
která splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvu je tedy předkládán
návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
uchazeči AGRICO s.r.o., se sídlem Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 492 86 838.
Součástí zaslané zadávací dokumentace je i Kupní smlouva.

Návrh usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výsledek výběrového
řízení malého rozsahu zadávaný mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o
zadávání veřejných zakázek a přidělení veřejné zakázky na dodávku„Traktorového
nosiče kontejnerů“ uchazeči AGRICO s.r.o., se sídlem Čapkova 802, 517 21 Týniště
nad Orlicí, IČ: 492 86 838 s nabídkovou cenou 465.850,- Kč včetně DPH,.
Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou AGRICO
s.r.o., se sídlem Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 492 86 838 na dodávku
„Traktorového nosiče kontejnerů“ za nabídkovou cenu 465.850,- Kč včetně DPH a
pověřuje starostku k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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4/ Výsledek výběrového řízení malého rozsahu a výběr
dodavatele na dodávku „Univerzální kolový traktor“

Paní starostka oznámila zastupitelům, že zastupitelstvo svým usnesením č. 10/11/2017 a č.
11/11/2017 ze dne 13. 11. 2017 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu a výběr
dodavatele na dodávku „Univerzální kolový traktor“ a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové
řízení. ZO bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení. Veřejná zakázka byla
zveřejněna na profilu zadavatele dne 1. 12. 2017 a lhůta pro doručení nabídek končila 18. 12.
2017 v 16.00 hodin. Pan P. Čejchan informoval zastupitele, že dne 18. 12. 2017 v 16:00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu Vysokov se sešla výběrová komise ve složení: J. Kosinka st.
,R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Kosinka za účelem otevírání obálek s cenovými nabídkami na
výběr dodavatele na dodávku „Univerzálního kolového traktoru“. Pan J. Kosinka st. informoval
zastupitele o průběhu výběrového řízení malého rozsahu, zadávaný mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek byly
zadavateli doručeny tři nabídky. Zastupitelstvu je předkládána "Zpráva o hodnocení nabídek" a
„Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“. Kritéria pro hodnocení nabídek: 90%
cena, 5% záruka v měsících, 5% rychlost servisu. Maximální přípustná nabídková cena
1.100.000,- Kč bez DPH.
Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy:
Číslo
nabídk
y
1.
2.
3.

Číslo
nabídk
y
1.
2.
3.

Název / obchodní
firma
PROMECH spol. s
r.o.
STROM PRAHA
a.s.
AGROTIP – Široký
s.r.o.

Informace o
nabídkové
ceně v Kč s
DPH

642 56 375

1.098.300,-

1.328.943,-

257 51 069

1.073.000,-

1.298.330,-

259 21 355

1.060.000,-

1.282.600,-

IČ

Záruk v
měsících

642 56 375

12 m

12 h

257 51 069

48 m

8h

259 21 355

24 m

8h

Sídlo / provozovna
Cukrovarská 167,
503 03 Smiřice
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř
Dolní Radechová 8
549 11 Dolní Radechová

Název / obchodní
firma
PROMECH spol. s
r.o.
STROM PRAHA
a.s.
AGROTIP – Široký
s.r.o.

IČ

Informace o
nabídkové
ceně v Kč bez
DPH

Sídlo / provozovna
Cukrovarská 167,
503 03 Smiřice
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř
Dolní Radechová 8
549 11 Dolní Radechová

Rychlost
servisu v
hodinách

Hodnotící komise sestavila následující pořadí nabídek:
Pořadí
nabídky
1.
2.
3.

Název / obchodní
firma

Sídlo / provozovna

IČ

Informace o
nabídkové
ceně v Kč bez
DPH

Informace o
nabídkové
ceně v Kč s
DPH

STROM PRAHA
a.s.
AGROTIP – Široký
s.r.o.

Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř

257 51 069

1.073.000,-

1.298.330,-

Dolní Radechová 8
549 11 Dolní Radechová

259 21 355

1.060.000,-

1.282.600,-

PROMECH spol. s
r.o.

Cukrovarská 167,
503 03 Smiřice

642 56 375

1.098.300,-

1.328.943,-
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Hodnotící komise sestavila následující pořadí nabídek dle bodového součtu jednotlivých kritérií:
Pořadí
nabídky
1.

2.

3.

Název / obchodní firma
STROM PRAHA a.s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř
AGROTIP – Široký s.r.o.
Dolní Radechová 8
549 11 Dolní Radechová
PROMECH spol. s r.o.
Cukrovarská 167,
503 03 Smiřice

Bodové
hodnocení cena
(90%)

Bodové
hodnocení
záruka (5%)

Bodové
hodnocení
servis (5%)

Bodový
součet

88,91

5

5

99

90

3,33

5

98

86,86

1,66

3,33

92

Nabídka vybraného dodavatele splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Nejvýhodnější
nabídkou se stala nabídka dodavatele STROM PRAHA a.s., se sídlem Lohenická 607, 190 17
Praha 9 – Vinoř, IČ: 257 51 069 s nabídkovou cenou 1.298.330,- Kč včetně DPH, která
splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh
usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky uchazeči
STROM PRAHA a.s., se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 257 51 069.
Součástí zaslané zadávací dokumentace je i Kupní smlouva.

Návrh usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výsledek výběrového
řízení malého rozsahu zadávaný mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o
zadávání veřejných zakázek a přidělení veřejné zakázky na dodávku„Univerzálního
kolového traktoru“ uchazeči STROM PRAHA a.s., se sídlem Lohenická 607, 190 17
Praha 9 – Vinoř, IČ: 257 51 069 s nabídkovou cenou 1.298.330,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou STROM
PRAHA a.s., se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 257 51 069
s nabídkovou cenou 1.298.330,- Kč včetně DPH na dodávku „Univerzálního kolového
traktoru“ za nabídkovou cenu 1.298.330,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku k
podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5/ Závěrečná zpráva využití finančních prostředků u místních
spolků

Předseda kontrolního výboru P. Čejchan seznámil zastupitele s provedeným interním auditem
obce dne 18. prosince 2017 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 kontrolního výboru), J. Kosinka ml. (předseda
finančního výboru). Výše zmíněné mstní spolky obdržely z rozpočtu obce v roce 2017 finanční
prostředky ve výši 10.000,- Kč/každý místní spolek na provoz a režii místních spolků.
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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 kontrolního výboru), panem Kosinkou J. ml. (předsedou
finančního 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
(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: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6/ Závěrečná zpráva využití finančních prostředků u Osvětové
besedy Vysokov

Předseda finančního výboru J. Kosinka ml. seznámil zastupitele s provedeným interním
auditem obce dne 18. prosince 2017 v 17:30 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 výši 25.000,- Kč pro Osvětovou besedu Vysokov. Kontrolu využití finančních
příspěvku provedla pověřené skupina ve složení: Z. Hovorková, P. Čejchan (předseda
kontrolního výboru), J. Kosinka ml. (předseda finančního výboru) a zástupce Osvětové besedy
Vysokov paní J. Majerová. Občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov obdržela z rozpočtu
obce v roce 2017 finanční prostředky ve výši 25.000,- 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 kontrolního výboru), panem Kosinkou J. ml. (předsedou
finančního 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. 9 – 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 25.000,- Kč pro občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov
8
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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: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7/ Zpráva finančního výboru

Předseda finančního výboru J. Kosinka ml. přečetl zastupitelům zprávy finančního výboru ze
dne 22. 11. 2017 a ze dne 28. 11. 2017. Finanční výbor dne 22. 11. 2017 zpracoval Návrh
rozpočtu na rok 2018. daňové příjmy ve výši 6.609.450,- Kč, nedaňové příjmy 635.000,- Kč,
přijaté dotace od státu na výkon státní správy 96.700,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši
7.341.150,- Kč. Financování třída 8: uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (-) 510.000,Kč, změna stavu krát.pen.prostředků na b.účtech 1.501.150,- Kč, financování ve výši 991.150,Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.732.300,- Kč, kapitálové (investiční) výdaje ve výši
3.600.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce 8.332.300,- Kč, provedl kontrolu pokladní knihy
II.Q/2017 a vypracoval návrh místních poplatků na rok 2018. Finanční výbor dne 28. 11. 2017
vypracoval návrh místních poplatků na rok 2018 – ceny svozových známek, připravil návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce Vysokov na roky 2019 – 2023 a zkontroloval pokladní
knihu za III.Q/2017.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávy finančního
výboru ze dne 22. 11. 2017 a 28. 11. 2017, které jsou přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8/ Zpráva odborného lesního hospodáře
Tento bod je přesunut na příští jednání zastupitelstva.

9/ Zpráva velitele JPO za rok 2017

Velitel JPO pan Kosinka J. ml., přečetl zprávu JPO za rok 2017. Členové JPO se zúčastnili v
náchodské hasičské zbrojnici každoročního školení JPO v počtu 40 hodin. JPO Vysokov se
účastnila několika výjezdů:
Vysokov – požár při demolici bývalého objektu areálu ZEFA,
manželé Jelenovi – spadlý strom po větrné smršti,
srpen – JPO vyjížděla ke spadlému stromu, který spadl na elektrické vedení, následně
jednotka pomáhala s úklidem spadlých stromů, směr Provodov – Šonov,
září – požár Primátor a.s., Vysokov (planý poplach).
Jednotka se účastnila okrskového cvičení a cvičení jednotek Signál, zúčastnili jsme se školení a
přezkoušení členů JPO na obsluhu motorových pil, školení HZS.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Zprávu velitele JPO
Vysokov za rok 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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10/ Rozpočtové opatření č. 13 a č. 14/2017

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2017 – listopad
Příjmy byly navýšeny o 405.100,- Kč (P 80.000,- Kč DPFO pol. 1111, P 220.000,- Kč pol. 1211
DPH, P 105.000,- Kč pol. 1381 daň z hazardních her, P 100,- §6310 pol. 2141 přijaté úroky.
Navýšené příjmy byly převedeny do rezervy obce. (§6171 pol. 5901). Rezerva obce k 30. 11.
2017 v rozpočtu činí 4.662.233,72 Kč.
Příjmy i výdaje byly navýšeny o 150.000,- Kč (P 150.000,-Kč převod fin. prostředků z KB do
ČS §6330 pol. 4134, V 150.000,- Kč splátky dlouhod.úvěru podporované bydlení § 6330 pol.
5345). Příjmy byly navýšeny o 6.000,- Kč (P 6.000,- prodej palivového dřeva §3639 pol.2111),
navýšené příjmy byly použity na úhradu nákupu fotopasti V6.000,- Kč §5311 pol.5137.
Z rezervy obce čerpáno na nákup fotopasti V3.000,- §5311 pol.5137.
Výdaje se měnily pouze v rámci jednotlivých paragrafů. Výdaje byly zvýšeny u nákupu
zásahových obleků pro JPO o 5.000,- Kč, čerpáno z téhož §, z pol. 5139, §4351 elektrická
energie podpr.bydlení spol. prostory o 3.000,- Kč, čerpáno z téhož §, ale z pol. 5171 opravy,
poplatek SMS ČR §6171 pol. 5179 o 3.000,- Kč, čerpáno z téhož §, oprava elektrického
rozvaděče OÚ §6171 pol. 5171 o 3.000,- Kč, čerpáno z téhož §, pojištění §6320 pol. 5163 o
2.600,- Kč, čerpáno z § 6171 pol. 5169. Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením dle
rozpisu.
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2017 – prosinec.
Příjmy byly navýšeny o 498.500,- Kč (P 205.000,- Kč DPFO pol. 1111, P 180.000,- Kč pol.
1211 DPH, P 60.000,- Kč pol. 1511 daň z nemovitých věci, P 50.000,- Kč pol. 1121 DPPO, P
3.500,- §3639 pol. 2131 příjmy z pronájmu pozemků. Navýšené příjmy byly převedeny do
rezervy obce. (§6171 pol. 5901).
Výdaje se měnily pouze v rámci jednotlivých paragrafů. Viz. podrobný rozpis přílohy.
Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením dle rozpisu.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření
č. 13 a č. 14/2017, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

11/ Pronájem nerezové kuchyně - záměr

Záměr pronájmu kuchyňského vybavení dle smlouvy, manželé Majerovi požádali o pronájem
nerezové kuchyně včetně příslušenství pro pohostinství č. p. 71 ve Vysokově pro rok 2018.
Zastupitelé souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nerezové kuchyně včetně příslušenství
dle smlouvy na rok 2018

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu nerezové kuchyně s příslušenstvím.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

12/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 950459 M. Pedersen, a.s.,
Hradec Králové
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Starostka přečetla dodatek ke Smlouvě č. 950459 Marius Pedersen a. s., Hradec Králové na
zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek
TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou Marius Pedersen a. s., upravující ceny
svozových známek pro rok 2018, včetně separace a svozu využitelných složek tříděného odpadu
(papír, sklo, plast). Uvedená smlouva se mění s platností od 1. 1. 2018. V tomto dodatku se
mění ceny služeb a ceny svozových známek pro rok 2018. Zastupitelé pověřují starostku k
podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459. Svoz nebezpečného odpadu bude opět provádět Svazek
obcí 1866.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku ke
Smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně
separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov
a firmou Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a pověřují starostku k podpisu
Dodatku Smlouvy č. 950459.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

13/ Místní poplatky a ceník služeb na rok 2018

Starostka přítomným přečetla návrh na výši místních poplatků na rok 2018, 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 2018
 Zelená (52 svozů/rok)
2.931,- Kč
 Červená (42 svozů/rok)
2.440,- Kč
 Žlutá (26 svozů/rok)
1.525,- Kč
 Šedá (21 svozů/rok)
1.232,- Kč
 Modrá (13 svozů/rok)
778,- 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 03. 01.
2018 na obecním úřadě vždy v úředních hodinách.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výši místních
poplatků a ceník služeb v obci Vysokov na rok 2018.

11

Zasedání ZO 09/2017 dne 18. 12. 2017

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

14/ Žádost o koupi pozemku p. č. 457/3 a 457/2 v k. ú.
Vysokov

Starostka seznámila zastupitele s žádostí pana J. Nývlta o odkup pozemku p. č. 457/2 v k. ú.
Vysokov, výměra 399 m2. Na pozemku se nachází šachta s vodoměrem k jedné z parcel a
kanalizační sběrač + zemní kabel veřejného osvětlení. Přes tento pozemek je zřízena cesta do
„Písníka“ a k pomníku padlých z válku 1866. Pozemek p. č. 457/3 v k. ú. Vysokov o výměře 177
m2. Oba výše uvedené pozemky vlastní Pozemkový fond ČR a s žadateli je uzavřen nájemní
vztah. Zastupitelé ukládají starostce prověřit možnost ukončení nájemního vztahu mezi
Pozemkovým fondem ČR (PF ČR) a žadateli. Jednat s PF ČR a podmínkách odprodeje výše
uvedených pozemků do vlastnictví obce.

15/Odkup části pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov

Paní starostka informovala přítomné, o žádost pana Kopeckého, který žádá o odkup části
pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov z důvodu nedostatečného prostoru pro vjezd do svého
dvora. Dle situační mapky, kterou žadatel p. Kopecký doručil, nejsou jasné hranice případného
odkupu pozemku. Zastupitelé navrhují společnou schůzku R. Sychrovské Fiedlerové, J. Kosinky
st. a p. Kopeckého na dotčeném pozemku a upřesnění žádosti odkupu části pozemku p. č. 179
v k. ú. Vysokov.

16/Projednání dodatku č. 4 k půjčce od Města Náchod –
prodloužení

Obec obdržela od Města Náchod dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30. 04.
1999. Dodatek č. 4 obsahuje nové znění Článku 3 bodu 1 takto: 1. Dlužník se zavazuje vrátit
věřiteli poskytnuté peněžní prostředky ve výši 2.194.245,70 Kč nejpozději do 31. 12. 2022. V
dodatku č. 3 je lhůta pro vrácení peněžních prostředků nejpozději do 31. 12. 2018. Obec se
dále zavazuje vrátit částku 2.194.245,70 Kč spolu se sjednaným úrokem stanoveným jako
diskontní sazba ČNB + 0,40 % p.a. jdoucím ode dne 1.1.2005 do zaplacení. Dodatek č. 1
obsahuje informaci, že věřitel se zavazuje prominout dlužníkovi celý dluh z úvěru (jistinu i
úroky), a to v případě, že bude vybudován obchvat Náchoda nebo bude jeho výstavba alespoň
zahájena nebo v případě, že výstavba obchvatu nebude realizována z důvodů stojících na straně
věřitele. Městu Náchod byla zasláno žádost spolu s obcí Kramolna, o prominutí finančních
prostředků ze smlouvy o půjčce a úroků k datu nabytí právní moci územního rozhodnutí o
stavbě obchvatu, tj. k datu 4. 4. 2017. Město Náchod tuto žádost zamítlo a nadále trvá na
platnosti uzavřené smlouvy.
Návrh: S městem Náchod jednat o vrácení úvěru ve splátkách po dobu 10 let, tj. ve výši 1/10
ročně s tím, že věřitel nebude požadovat dosavadní úroky a v případě, že se obchvat uskuteční,
město Náchod obci Vysokov vyplatí částku 2.194.245,70 Kč. Tento postup byl projednán i s obcí
Kramolna, která bude postupovat obdobným způsobem. Zastupitelé pověřují starostku k
vypracování návrhu dopisu ohledně podmínek vrácení úvěru Městu Náchod a projednání dopisu
na příštím jednání zastupitelstva.

17) Směna obecního pozemku p. č. 360 v k. ú. Kramolna

Starostka seznámila zastupitele s výsledkem jednání zastupitelstva Obce Kramolna ohledně
směn. Obci Kramolna je nabízena směna pozemku p. č. 360 v k. ú. Kramolna, o výměře 1 220
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Tato komunikace se
nachází v katastru obce Kramolna. Obec Kramolna v katastrálním území obce Vysokov žádnou
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komunikaci nevlastní, vlastní zde lesní pozemky p. č. 848/2 a trvalé travní porosty p. č. 849/1 a
850/4 v k. ú. Vysokov. Zastupitelé obce Kramolna požadují bezúplatný převod výše uvedeného
pozemku. Zastupitelé pověřují starostku k jednání s Obcí Kramolna o prodeji či směně pozemku
p. č. 360 v k. ú. Kramolna - s bezúplatným převodem zásadně nesouhlasí.

Návrh usnesení č. 16 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje směnu případně
prodej pozemku p. č. 360 v k. ú. Kramolna o výměře 1 220 m2 druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 16 bylo schváleno

19/ Prodej pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov

Starostka informovala zastupitele o žádosti pana J. Víta o koupi pozemku p. č. 597/1 v k. ú.
Vysokov o výměře 1 378 m2. Tento pozemek sousedí s pozemkem pana J. Víta p. č. 600 v k. ú.
Vysokov. Zastupitelé ukládají starostce a panu J. Kosinkovi st. v případě prodeje - prověřit
možnost přístupů na pozemky pro okolní vlastníky pozemků.

20) Smlouva o dílo – novostavba klubovny pro sportovní a
kulturní akce

Starostka informovala zastupitele, že novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce na
pozemku p. č. 91/1 v k. ú. Vysokov získala stavební povolení. Vzhledem k uvedené skutečnosti
se posul termín realizace stavby do 31. 05. 2018, kdy bude dokončená stavba předána
objednateli (Obec Vysokov). Dle výsledku výběrového řízení malého rozsahu zadávaný mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek a přidělení veřejné zakázky
„Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“ uchazeči ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí
597, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 288 11 470 za nabídkovou cenu 498.675,44 Kč s DPH (usnesení č.
06/04/2017). Zastupitelé souhlasí s návrhem Smlouvy o dílo s firmou ALPRIM CZ s.r.o., Velké
Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 288 11 470 na stavební práce na akci „Novostavba klubovny
pro sportovní a kulturní akce“ na p. p. č. 91/1 v k. ú. Vysokov za nabídkovou cenu 498.675,44
Kč s DPH s termínem dokončení realizace stavby do 31. 05. 2018 a pověřuje starostku k
podpisu výše uvedené Smlouvy o dílo.

Návrh usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
dílo s firmou ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 288 11 470
na stavební práce na akci „Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“ na p.
p. č. 91/1 v k. ú. Vysokov za nabídkovou cenu 498.675,44 Kč s DPH s termínem
dokončení realizace stavby do 31. 05. 2018 a pověřuje starostku k podpisu výše
uvedené Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno

21) Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě – novostavba
klubovny
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Paní starostka přečetla návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě (novostavba klubovny) č. (17_SOBS01_4121350175). Z důvodu
novostavby klubovny pro sportovní a kulturní akce na p. p. č. 91/1 v k. ú. Vysokov je třeba
zrealizovat z důvodu odběru elektrické energie na odběrném místě. Obec je vlastníkem
pozemku par. č. 91/1 v k. ú. Vysokov. Obec Vysokov je investorem stavby, obec je povinna
zaplatit PDS částku 12.500,- Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením
odběrného místa. Zastupitelé se seznámili s výše uvedenou smlouvou a souhlasí s uzavřením
smlouvy

Návrh usnesení č. 18 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
č. (17_SOBS01_4121350175) a pověřují starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno

22) Projednání odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce

Místostarostka seznámila zastupitele s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, výši odměn za výkon jednotlivých funkcí členů
zastupitelstev územních celků, které ruší stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění,
s účinností od 1. ledna 2018 se zásadně mění stávající právní úprava právních poměrů a
odměňování členů zastupitelstev obcí.
Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne usnesením jinak (příp. nepřijme v dané záležitosti
žádné usnesení), bude obec povinna vyplácet neuvolněnému starostovi odměnu ve výši
0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který
vykonává funkci starosty (30% odměny, která by náležela uvolněnému starostovi v dané
velikostní kategorii obce). Odměnu v této výši nemůže zastupitelstvo obce snížit, může ji však
usnesením navýšit až na 60% odměny, která by náležela uvolněnému starostovi. Konkrétní
částky maximální výše odměn neuvolněných starostů stanovuje nařízení vlády ve své příloze
ve sloupci č. 5. Odměna, kterou je obec povinna vyplácet neuvolněnému starostovi v II.
kategorii dle velikosti obce je minimálně 12.297,- Kč, neuvolněnému místostarostovi je 10.821,Kč dle nařízení vlády č. 318/2017 s účinností od 1. 1. 2018. V současné době odměna
neuvolněné starostky činí 10.000,- Kč a neuvolněné místostarostky 7.000,- Kč. Předsedovi
kontrolního a finančního výboru mohou být vypláceny odměny ve výši 2.459,- Kč/měsíčně,
neuvolněným členům zastupitelstva 1.230,- Kč/měsíčně. V současné době neuvolněným členům
zastupitelstva nejsou vypláceny žádné odměny.
Starostka a místostarostka se vzdaly vyplácení navýšených odměn až do maximální částky
60% odměny, která by náležela uvolněnému starostovi. Předsedové finančního (J. Kosinka ml.)
a kontrolního výboru (P. Čejchan) se vzdali odměny za výkon funkce. Neuvolnění členové
zastupitelstva se vzdali odměny za výkon funkce.
Zastupitelstvo obce Vysokov stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
za měsíc v následujících částkách: starosta: 13.000,- Kč, místostarosta: 11.000,- Kč, předseda
výboru obce: 0,00 Kč, člen výboru obce: 0,00 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 0,00 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.

Návrh usnesení č. 19 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje svým neuvolněným
členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: starosta:
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13.000,- Kč, místostarosta: 11.000,- Kč, předseda výboru obce, člen výboru obce,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí se vzdali odměn. Odměna bude poskytována
ode dne 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce. Zastupitelstvo obce Vysokov stanovuje paušální částku
200,- Kč/hodinu a současně nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc 10.000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 19 bylo schváleno

18/ Různé:

 Kulturní kalendář (Z. Kosinková)
Leden:
Vítání občánků
Únor:
17. 02.
Ples Červeného kříže
18. 02.
Maškarní rej pro děti
Březen:
17. 03.
Ples hasičů
Duben:
12. 04.
Úklid obce
13. 04.
Sběr železného šrotu
30. 04.
Čarodějnice v horní části obce
Květen:
11. 05.
Svátek matek
Červen:
02. 06.
Pohádkový les
Tenisový turnaj
Červenec: 28. 07.
Setkání seniorů
Srpen:
25. 08.
O pohár starostky + noční soutěž
Září:
02. 09.
Rozloučení s létem
Tenisový turnaj
Říjen:
Posvícenský desetiboj
Listopad:
09. – 11.11.
Vysokovský kohout
Prosinec:
02. 12.
Rozsvícení vánočního stromu
24. 12.
Půlnoční mše

Zastupitelé berou kulturní kalendář na rok 2018 na vědomí.

 Volba prezidenta ČR 2018
I. kolo prezidentských voleb se uskuteční 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo se
uskuteční 26. a 27. ledna 2018. V pátek se volí od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
v sobotu jsou volební místnosti otevřené vždy od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Systém
voleb je dvoukolový. Pokud v I. kole nezíská některý z kandidátů nadpoloviční většinu
hlasů, postupují do dalšího kola volby dva nejsilnější kandidáti, mezi kterými se
rozhodne.
 Výdejní místo ČP Vysokov - dovolená
Výdejní místo České pošty ve Vysokově je z důvodu dovolené pracovnice výdejního místa
uzavřeno od 27. 12. 2018 do 29. 12. 2017. Dopisy budou k vyzvednutí na výdejním místě
Vysokov dne 2. 1. 2018.
DISKUZE:
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 P. Šubrt st. – přednesl zastupitelstvu výčet požadavků. P. Šubrt má možnost požádat dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zpracování jeho
požadavků, zároveň byl žadatel upozorněn na zpoplatnění dané služby vzhledem
k časové náročnosti daných úkonů.
 brig.gen. M. Červíček – žádá o zpracování podkladů k odměňování zaměstnanců
obecního úřadu do příštího jednání zastupitelstva

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B. 19 – B. 22.
3. Schvaluje rozpočet pro rok 2018 následovně: daňové příjmy ve výši

4.

a)

b)

5.
6.

6.609.450,- Kč, nedaňové příjmy 635.000,- Kč, přijaté dotace od státu na
výkon státní správy 96.700,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši
7.341.150,- Kč. Financování třída 8: uhrazené splátky dlouhodobě přijatých
půjček (-) 510.000,- Kč, změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na
b. účtu 1.501.150,- Kč, financování ve výši 991.150,- Kč. Běžné výdaje
rozpočtu ve výši 4.732.300,- Kč, kapitálové (investiční) výdaje ve výši
3.600.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce 8.332.300,- Kč. Rozpočet obce
pro rok 2018 je navržen jako schodkový v závazných ukazatelích paragrafech
a třídách 1, 4 a 8 v položkách se zapojením třídy s tím, že schodek bude
hrazen třídou 8 financování (finanční prostředky z minulých let).
schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů kompetencí místostarostky (Z. Hovorkové) a
předsedy finančního výboru (popř. zástupce předseda kontrolního výboru) k
provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujících případech:
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.
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).
Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023.
Schvaluje výsledek výběrového řízení malého rozsahu zadávaný mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek a přidělení
veřejné zakázky na dodávku„Traktorového nosiče kontejnerů“ uchazeči
AGRICO s.r.o., se sídlem Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 492
86 838 s nabídkovou cenou 465.850,- Kč včetně DPH,. Zastupitelstvo obce
Vysokov schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou AGRICO s.r.o., se sídlem
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 492 86 838 na dodávku
„Traktorového nosiče kontejnerů“ za nabídkovou cenu 465.850,- Kč včetně
DPH a pověřuje starostku k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.
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7. Schvaluje výsledek výběrového řízení malého rozsahu zadávaný mimo režim

zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek a přidělení
veřejné zakázky na dodávku„Univerzálního kolového traktoru“ uchazeči
STROM PRAHA a.s., se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 257
51 069 s nabídkovou cenou 1.298.330,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce
Vysokov schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou STROM PRAHA a.s., se
sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 257 51 069 s nabídkovou
cenou 1.298.330,- Kč včetně DPH na dodávku „Univerzálního kolového
traktoru“ za nabídkovou cenu 1.298.330,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku
k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.
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 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 25.000,- 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.
10.
Schvaluje zprávy finančního výboru ze dne 22. 11. 2017 a 28. 11. 2017,
které jsou přílohou zápisu.
11.
Schvaluje Zprávu velitele JPO Vysokov za rok 2017.
12.
Schvaluje rozpočtová opatření č. 13 a č. 14/2017, které jsou přílohou
zápisu.
13.
Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nerezové kuchyně s
příslušenstvím.
14.
Schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a
odstranění komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek
TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou Marius Pedersen a.s.,
Hradec Králové a pověřují starostku k podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459.
15.
Schvaluje výši místních poplatků a ceník služeb v obci Vysokov na rok
2018.
16.
Schvaluje směnu případně prodej pozemku p. č. 360 v k. ú. Kramolna o
výměře 1 220 m2 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace.
17.
Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou ALPRIM CZ s.r.o., Velké
Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 288 11 470 na stavební práce na akci
„Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“ na p. p. č. 91/1 v k. ú.
Vysokov za nabídkovou cenu 498.675,44 Kč s DPH s termínem dokončení
realizace stavby do 31. 05. 2018 a pověřuje starostku k podpisu výše uvedené
Smlouvy o dílo.
18.
Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě č. (17_SOBS01_4121350175) a
pověřují starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
19.
Schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách: starosta: 13.000,- Kč, místostarosta: 11.000,- Kč,
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předseda výboru obce, člen výboru obce, člen zastupitelstva bez dalších funkcí
se vzdali odměn. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce. Zastupitelstvo obce Vysokov stanovuje paušální částku
200,- Kč/hodinu a současně nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní
měsíc 10.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kulturní kalendář na rok 2018
Volby prezidenta ČR 2018
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostce - prověřit možnosti koupě pozemku p. č. 457/2 a p. p. č. 457/3 v k. ú. Vysokov
od PF ČR
Starostce, J. Kosinku st. – schůzka na pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov pro upřesnění
hranic pro případný odkup části pozemku
Starostce – vypracování návrhu dopisu ohledně podmínek vrácení úvěru Městu Náchod
Starostce – projednání směny popř. prodeje pozemku p. č. 360 v k. ú. Kramolna
Starostce, J. Kosinku st. – prověřit možnost prodeje pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov,
přístupy na pozemky pro okolní vlastníky
Starostka – zpracování podkladů k odměňování zaměstnanců obecního úřadu

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Zdeněk Kosinka

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 28. prosince 2017
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 13 a č. 14/2017
3) Zpráva finančního výboru ze dne 22. 11. 2017
4) Zpráva finančního výboru ze dne 28. 11. 2017
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