Zasedání ZO 07/2017 dne 04. 10. 2017

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

07/2017
dne 4. října 2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., P. Čejchan, J. Pozděna,
Z. Kosinka, P. Šubrt, brig.gen.Mgr. M. Červíček (18:35 hod.)
Omluveni: P. Čejchan
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM:
1)

Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího nabídky a přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“ na p. p. č. 902/4 v k. ú.
Vysokov
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího nabídky a přidělení zakázky poptávkového řízení
na akci „Dodávka 2 ks velkoobjemových kontejnerů 10 m3“
3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího nabídky a přidělení zakázky poptávkového řízení
na akci „Dodávka 6 ks kontejnerů 1,1 m3 na tříděný odpad“
4) Rozpočtové opatření č. 11/2017
5) Žádosti o pronájem obecních bytů v podporovaném domě
6) Provozní a manipulační řád, havarijní plán sběrného dvora
7) Smlouva o přezkumu hospodaření na rok 2017
8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a smlouva o právu provést
stavbu na stavbu: IE-12-2005733 Vysokov – kvn propoj VN2351 do 2352
(trafostanice Starkoč a trafostanice Vysokov)
9) Projektová dokumentace na opravu domu č. p. 141
10) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 156N08/13 (Státní pozemkový úřad)
11) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Osvětová beseda Vysokov
12) Různé:
Dětské výtvarné práce – nejhezčí hasičské auto
Rozšíření programu:
13) Revokace usnesení č. 07/04/2017 ze dne 29. 05. 2017

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. 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.
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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 27. 09. 2017 do 04. 10.
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).
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu
pana J. Pozděnu a pana 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 (Z.
Kosinku, J. Pozděnu), návrhovou komisi (J. Kosinku ml., P. Šubrta) a zapisovatele
jednání zastupitelstva (Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce a rozšíření programu o body:
13) Revokace usnesení č. 07/04/2017 ze dne 29. 05. 2017

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B 13.).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava
budovy sběrného dvora Vysokov“
Paní starostka oznámila zastupitelům, že ZO svým usnesením č. 09/06/2017 ze dne 6. 9.
2017 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava budovy sběrného dvora
Vysokov“ na pozemku p. č. 902/4 v k. ú. Vysokov a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové
řízení. Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení. Veřejná
zakázka byla zveřejněna 12. 09. 2017 a lhůta pro doručení nabídek končila 04. 10. 2017 v 16.00
hodin.
Pan J. Kosinka st. informoval zastupitele, že dne 04. 10. 2017 v 16:00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Vysokov se sešla výběrová komise ve složení: Z. Kosinka, R.
Sychrovská Fiedlerová, J. Kosinka st. za účelem otevírání obálek s cenovými nabídkami na výběr
dodavatele na stavební práce „Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“ na pozemku p. č.
902/4 v k. ú. Vysokov. 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 dvě nabídky. Zastupitelstvu je
předkládána "Zpráva o hodnocení nabídek" a „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější
2

Zasedání ZO 07/2017 dne 04. 10. 2017

nabídky“. Hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena bez
DPH. Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy:
Hodnocení nabídek uchazečů:
Pořadové číslo Obchodní název uchazeče
1.
DELTA Velké Poříčí s.r.o.
2.
STAKO s.r.o. Červený Kostelec

Nabídková cena v Kč bez DPH
436.940,64 Kč
446.731,53 Kč

Nejvýhodnější nabídkou byla tedy vyhodnocena nabídka uchazeče DELTA Velké Poříčí s.r.o.,
která splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvu je tedy předkládán
návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je firma DELTA Velké Poříčí s.r.o. Součástí zaslané
zadávací dokumentace je i Smlouva o dílo.

Návrh usnesení č. 3 – 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 „Oprava budovy sběrného
dvora Vysokov“ uchazeči DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 633, 549 32 Velké
Poříčí, IČ: 252 83 383 za nabídkovou cenu 436.940,64 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou DELTA Velké Poříčí s.r.o.,
Ke Koupališti 633, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 83 383 na stavební práce na akci
„Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“ na p. p. č. 902/4 v k. ú. Vysokov za
nabídkovou cenu 436.940,64 Kč bez DPH a pověřuje starostku k podpisu výše
uvedené Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2/ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka 2 ks
velkoobjemových kontejnerů 10m3“
Paní starostka oznámila zastupitelům, že ZO svým usnesením č. 10/06/2017 ze dne 6. 9.
2017 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka 2 ks
velkoobjemových kontejnerů“ a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové řízení. Zastupitelstvo
bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení. Veřejná zakázka byla zveřejněna 20.
09. 2017 a lhůta pro doručení nabídek končila 04. 10. 2017 v 16.00 hodin.
Pan J. Kosinka st. informoval zastupitele, že dne 04. 10. 2017 v 16:00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Vysokov se sešla výběrová komise ve složení: Z. Kosinka, R.
Sychrovská Fiedlerová, J. Kosinka st. za účelem otevírání obálek s cenovými nabídkami na výběr
dodavatele na dodávku „Dodávka 2 ks velkoobjemových kontejnerů 10m3“. 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. Byly obeslány 4 firmy. Ve lhůtě
pro podání nabídek byly zadavateli doručeny dvě nabídky. Zastupitelstvu je předkládána
"Zpráva o hodnocení nabídek" a „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“.
Hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH.
Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy:
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Hodnocení nabídek uchazečů:
Pořadové číslo Obchodní název uchazeče
1.
WTC Písečná s.r.o., Písečná
2.
AGRICO s.r.o., Týniště nad Orlicí

Nabídková cena v Kč bez DPH
128.510,00 Kč
134.400,00 Kč

Nejvýhodnější nabídkou byla tedy vyhodnocena nabídka uchazeče WTC Písečná s.r.o., která
splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh
usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky uchazeči s
nejnižší nabídkovou cenou, kterým je firma WTC Písečná s.r.o.

Návrh usnesení č. 4 – 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 „Dodávka 2 ks
velkoobjemových kontejnerů“ uchazeči WTC Písečná s.r.o., Písečná 147, 790 82
Písečná, IČ: 286 22 928 za nabídkovou cenu 128.510,00 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
obce Vysokov schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou WTC Písečná s.r.o.,
Písečná 147, 790 82 Písečná, IČ: 286 22 928 na dodávku na akci „Dodávka 2 ks
velkoobjemových kontejnerů 10m3“ za nabídkovou cenu 128.510,00 Kč bez DPH a
pověřuje starostku k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

3/ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka 6 ks
kontejnerů 1,1 m3 na tříděný odpad“
Paní starostka oznámila zastupitelům, že ZO svým usnesením č. 11/06/2017 ze dne 6. 9.
2017 rozhodlo o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka 6 ks
kontejnerů 1,1 m3 na tříděný odpad“ a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové řízení.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení. Veřejná zakázka byla
zveřejněna 20. 09. 2017 a lhůta pro doručení nabídek končila 04. 10. 2017 v 16.00 hodin.
Pan J. Kosinka st. informoval zastupitele, že dne 04. 10. 2017 v 16:00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Vysokov se sešla výběrová komise ve složení: Z. Kosinka, R.
Sychrovská Fiedlerová, J. Kosinka st. za účelem otevírání obálek s cenovými nabídkami na výběr
dodavatele na dodávku „Dodávka 6 ks kontejnerů 1,1 m3 na tříděný odpad“. 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. Byly obeslány 4 firmy. Ve lhůtě
pro podání nabídek byly zadavateli doručeny dvě nabídky. Zastupitelstvu je předkládána
"Zpráva o hodnocení nabídek" a „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“.
Hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH.
Výběrového řízení se zúčastnily tyto firmy:
Hodnocení nabídek uchazečů:
Pořadové číslo Obchodní název uchazeče
1.
Marius Pedersen a.s., Hradec Králové
2.
MEVA-TEC s.r.o., Roudnice n. Labem
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Nejvýhodnější nabídkou byla tedy vyhodnocena nabídka uchazeče Marius Pedersen a.s., která
splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh
usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky uchazeči s
nejnižší nabídkovou cenou, kterým je firma Marius Pedersen a.s.

Návrh usnesení č. 5 – 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 „Dodávka 6 ks
kontejnerů 1,1 m3 na tříděný odpad“ uchazeči Marius Pedersen a.s., Průběžná
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 421 94 920 za nabídkovou cenu 36.692,40 Kč
bez DPH. Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 421 94 920 na
dodávku na akci „Dodávka 6 ks kontejnerů 1,1 m3 na tříděný odpad“ za nabídkovou
cenu 36.692,40 Kč bez DPH a pověřuje starostku k podpisu výše uvedené Kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5/ Žádosti o pronájem obecním bytů v podporovaném domě (č.
p. 108)
Starostka přečetla doručené písemné žádosti obyvatel o možnost uzavření nájemní smlouvy
do podporovaného domu.
Žádosti:
1) Pan A. Tolda – nemá trvalý pobyt v obci Vysokov
2) Slečna Fohlová – nemá trvalý pobyt v obci Vysokov
+ žádosti z minulých jednání zastupitelstva.
Paní starostka informovala, že obecní byty v podporovaném domě byly vystavěny prvotně a
především k uspokojení potřeb občanů Obce Vysokov, což je i jedním z kriterií pro přidělování
bytů v obecních domech. V současné době obec nemá žádný volný byt k pronájmu. Zastupitelé
berou žádosti na vědomí a zařazují je do bytového pořadníku.

6/ Provozní a manipulační řád, havarijní plán sběrného dvora
Vysokov
Paní starostka předala slovo panu P. Šubrtovi, který provedl cenovou poptávku na internetu.
Oslovil další dvě firmy. Na základě cenové poptávky bylo zjištěno, že cenová nabídka firmy
ENVIPARTNER s.r.o., Brno na služby spojené se zpracováním a vyhotovením provozního řádu a
havarijního plánu sběrného dvora (cenová kalkulace provozního a manipulačního řádu 19.360,Kč s DPH, cenová kalkulace havarijního plánu 19.360,- Kč) je cenově nejvýhodnější. Provozní
řád i havarijní plán vypracován do 30 dnů od obdržení podkladů objednatele.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídku firmy
ENVIPARTNER s.r.o., Víděňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ: 283 58 589 na
zhotovení provozního a manipulačního řádu ve výši 19.360,- Kč s DPH a havarijního
5
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plánu ve výši 19.360,- Kč s DPH a zastupitelstvo pověřuje starostku k odeslání
objednávky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7/ Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření
Paní starostka přečetla návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územních
samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí mezi Obcí Vysokov a auditorskou společností
ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř. Předmětem smlouvy je vykonání přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a vydání zprávy o výsledku tohoto
přezkoumání hospodaření za rok 2017 s náležitostmi podle zákona o auditorech, vydání dopisu
vedení, který bude obsahovat souhrn doporučení auditora v návaznosti na provedené
přezkoumání hospodaření. Místem výkonu přezkoumání hospodaření je Obecní úřad Vysokov.
Vykonavatel zahájí auditorské práce na dílčí fázi v prostorách Obecního úřadu Vysokov v lednu
2018 a závěrečná fáze přezkoumání hospodaření budou zahájeny 1. 4. 2018. Cena za vykonání
přezkoumání je 15.000,- Kč. Smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2017 a může být ujednáním smluvních stran prodloužena. Přílohou smlouvy je oprávnění č. 567
vydané Komorou auditorů České republiky. Zastupitelé souhlasí s návrhem smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků a pověřují
starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2017 mezi Obcí Vysokov a auditorskou
společností ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1.
2017 do 31. 12. 2017 a zastupitelé pověřuji starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a
smlouva o právu provést stavbu na stavbu: IE-12-2005733
Vysokov – kvn propoj VN2351 do 2352 (trafostanice Starkoč a
trafostanice Vysokov)
Paní starostka seznámila zastupitele s obsahem smluv: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu č. (IE-12-2005733/VB/03) na předmětnou
stavbu „Vysokov kvn propoj VN2351 a VN2352“. Zmíněnou stavbu je nutné zrealizovat z důvodu
propojení linek vysokého napětí mezi linkou VN2351 Vysokov a linkou VN2352 Starkoč,
investorem je společnost ČEZ Distribuce. V současné době se zpracovává projektová
dokumentace na výše zmíněnou stavbu – nové zemní kabelové vedení VN 35 kV. Obec Vysokov
je vlastníkem pozemků p. č. 672, 678/5, 685/2 a 685/3 v k. ú. Vysokov. Předpokládaný rozsah
zemního vedení na výše uvedených pozemcích je 402 m, výše jednorázové náhrady za věcné
břemeno – 6.000,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv s podmínkou, že stavba
zemního kabelového vedení VN 35 kV bude vedena po okraji pozemku p. č. 685/2 v k. ú.
Vysokov, tak aby nezasáhla nově opravenou komunikaci. Po skončení prací Obec Vysokov
6
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požaduje uvést pozemky do předchozího stavu a v případě že na dotčených pozemcích vznikne
škoda, bude obec požadovat náhradu.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č.
(IE-12-2005733/VB/03) název stavby „Vysokov kvn propoj VN2351 a VN2352“
s podmínkou, že stavba zemního kabelového vedení VN 35 kV bude vedena po okraji
pozemku p. č. 685/2 v k. ú. Vysokov, tak aby nezasáhla nově opravenou
komunikaci.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9/ Projektová dokumentace na opravu domu č. p. 141
Paní starostka seznámila zastupitelé s cenovou nabídkou na projekt „Projektová dokumentace
na opravu domu č. p. 141“, kterou obci zaslal Ing. Václav Pohl, Projekce Pohl, Padolí 188, 549
31 Hronov - Zbečník, IČ: 020 33 861 Cenová nabídka: zaměření a výkresy stávajícího stavu,
projektová dokumentace k ohlášení stavby a změně užívání + vyjádření příslušných orgánů,
rozpočet – stavební část a souhrn – celková částka 32.000,- Kč. Část projektu – vytápění,
zdravotní technika, odvětrávání + výkazy výměr = 18.150,- Kč, část elektroinstalace + výkaz
10.285,- Kč. Celková cena projektové dokumentace na opravu domu č. p. 141 činí 60.435,- Kč.
Zastupitelé souhlasí s nabídkovou cenou a pověřují starostku k podpisu Smlouvy o dílo. Po
obdrženího stavebního povolení na opravu domu č. p. 141 obec zažádá o dotaci na opravu 3 BJ
(bytových jednotek) v domě č. p. 141.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zhotovení projektové
dokumentace na akci „Projektová dokumentace na opravu domu č. p. 141“ dle
cenové nabídky Ing. Václava Pohla, Projekce Pohl, Padolí 188, 549 31 Hronov –
Zbečník, IČ: 020 33 861 za celkovou nabídkovou cenu 60.435,- Kč a pověřují
starostku k podpisu příslušné Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10/ Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 156N08/13 (Státní
pozemkový úřad)
Paní starostka seznámila zastupitelé s obsahem dodatku č. 2 nájemní smlouvě č. 156N08/13
s Českou republikou – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČ: 013 12 774. V současné době obec platí roční nájemné za pronájem pozemku ve výši
3.012,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že pronájem pozemku KN p. č. 657/21 v k. ú. Vysokov
se ukončuje ke dni 30. 09. 2017. Ke dni 1. 10. 2017 obec zaplatí nájemné ve výši 2.372,Kč/ročně. Zastupitelé souhlasí s uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvě č. 156N08/13 a pověřují
starostku k podpisu dodatku.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku č. 2
nájemní smlouvě č. 156N08/13 s Českou republikou – Státní pozemkový úřad,
7

Zasedání ZO 07/2017 dne 04. 10. 2017

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 013 12 774 roční nájemné ve výši
2.372,- Kč a pověřuje starostku k podpisu Dodatku č. 2 nájemní smlouvě č.
156N08/13.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11/ Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Osvětová
beseda Vysokov.
Paní starostka seznámila zastupitelé s obdrženou žádostí o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu obce na uspořádání amatérského filmového festivalu s mezinárodní účastí „Vysokovský
Kohout“, konaný ve dne od 10. 11. 2017 do 12. 11. 2017. Osvětová beseda v letošním roce
pořádá 50. ročník. Zastupitelé projednali žádost a navrhují z rozpočtu obce uvolnit částku ve
výši 25.000,- Kč na uspořádání festivalu (dle žádosti).

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje žádost o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 25.000,- Kč na uspořádání festivalu
„Vysokovský Kohout“ s termínem vyúčtování příspěvku do 31. 12. 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

4/ Rozpočtové opatření č. 11/2017
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2017 – září
Příjmy byly navýšeny o 146.000,- Kč (10.000,- Kč prodej palivového dřeva P §3639 pol. 2111,
5.000,- Kč daň z hazardních her P pol. 1381, 3.000,- Kč výpůjčka traktoru P § 3745 pol. 2111,
7.000,- Kč věcná břemena P § 3639 pol. 2119, 121.000 Kč SZIF dotace na pořízení lesní
techniky). Navýšené příjmy byly převedeny do rezervy obce. (§6171 pol. 5901)
Příjmy i výdaje byly navýšeny o 300.000,- Kč (300.000,- Kč investiční dotace z KÚ KVHK
novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce P pol. 4222), V(300.000,- Kč výstavba
klubovny pro sportovní a kulturní akce § 3412 pol. 6121).
Výdaje se měnily pouze v rámci paragrafů a z rezervy čerpáno 848.320,- Kč (156.000 Kč
nákup velkoobjemových kontejnerů V §3723 pol. 5137, 44.400,- Kč nákup kontejnerů 1,1 m3
na tříděný odpad V §3723 pol. 5137, 528.700,- Kč oprava budovy sběrného dvora Vysokov V
§3723 pol. 6121, 60.500,- Kč projektová dokumentace oprava budovy č. p. 141 V § 3612 pol.
5169, 19.360,- Kč havar.a manip.řád sběrného dvora V §3723 pol. 5169, 19.360,- Kč havarijní
plán sběr.dvora V §3723 pol. 5169, 12.000,- Kč nákup části pozemku SŽDC dle kupní smlouvy.)
Výdaje se měnily jen v rámci daného paragrafu. 20.000,- Kč oprava komunikace k letišti V
§2212 pol. 5171, 200,- Kč vodné sběr.dvůr V §3723 pol. 5151). Zastupitelé souhlasí s
rozpočtovým opatřením dle rozpisu.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2017, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

8

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Zasedání ZO 07/2017 dne 04. 10. 2017

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12/ Různé:
 Nákup traktoru – pan J. Kosinka st., informoval o stavu současného traktoru ZETOR,
otázkou je zda zakoupit nový traktor popř. zda provést generální opravu stávajícího
traktoru. Prioritou zůstává, aby si obec vykonávala mechanické práce samostatně, nikoliv
je zadávala firmám. O nákupu nového traktoru proběhla mezi zastupiteli krátká diskuze
 Kulturní akce:
7. 10. – sportovní odpoledne SK Vysokov
10. – 12.11 – Vysokovský kohout
11. 11. – Pyžamový bál – DSO Svazek obcí 1866 – Provodov Šonov
3. 12. – rozsvěcení vánočního stromu
9. 12. – Mikulášská besídka
24. 12. – Mše od 22. Hodin
30. 12. – Silvestrovský výlet
 Výtvarná tvorba (kresba hasičského automobilu) – dle uspořádané výstavky
obrázků vysokovských dětí s tématem „Hasičské auto“ zastupitelé anonymně sestavili
pořadí výkresů. Pan Z. Kosinka ml. předá dětem drobné dárečky dle umístění.
 Sdělení Mě Úřadu Náchod – č.j. MUNAC59944/2017 ze dne 18. 09. 2017 – žádost o
změnu využití pozemku paní E. Kratochvílové, Nové Měst n. Metují – Zastupitelstvo obce
Vysokov schválilo žádost paní E. K., na změnu využití pozemku p. č. 878/3 a 878/7 KN
v kat. území Vysokov ze zemědělské půdy na stavební pozemky. Na základě sdělení Mě
Úřadu Náchod – je tato žádost neadekvátní, neboť výše uvedené pozemky se nacházejí
v poměrné části v bonitě třídy I. a II. zemědělského půdního fondu, jsou mimo zastavěné
území a ani na něj nenavazují. P. p. č. 878/3 KN v kat.území Vysokov prochází
navrhovaná plocha koridoru veřejně prospěšné stavby VT1 – nadzemní elektrické vedení
2x110 kV TR Neznášov – Jaroměř – Česká Skalice – Náchod, která je vymezena
nadřazenou územně plánovací dokumentací tj. Zásady územního rozvoje
Královéhradeckého kraje. V návrhu ke společnému jednání je vymezeno dostatečné
množství nových zastavitelných ploch, ke kterému se již dotčené orgány vyjádřili svými
stanovisky. Na základě sdělení Mě Úřadu Náchod, který žádost do ÚP Vysokov
nedoporučuje. Zastupitelé ukládají starostce odeslat danou informaci + kopii sdělení Mě
Úřadu Náchod paní E. Kratochvílové.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov revokuje usnesení č.
07/04/2017 ze dne 29. 05. 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
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2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B 13.).
3. Schvaluje výsledek výběrového řízení malého rozsahu zadávaný mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek a přidělení
veřejné zakázky „Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“ uchazeči DELTA
Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 633, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 83 383 za
nabídkovou cenu 436.940,64 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Vysokov
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke
Koupališti 633, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 83 383 na stavební práce na akci
„Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“ na p. p. č. 902/4 v k. ú. Vysokov za
nabídkovou cenu 436.940,64 Kč bez DPH a pověřuje starostku k podpisu výše
uvedené Smlouvy o dílo.
4. 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 „Dodávka 2 ks velkoobjemových kontejnerů“
uchazeči WTC Písečná s.r.o., Písečná 147, 790 82 Písečná, IČ: 286 22 928 za
nabídkovou cenu 128.510,00 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Vysokov
schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou WTC Písečná s.r.o., Písečná 147,
790 82 Písečná, IČ: 286 22 928 na dodávku na akci „Dodávka 2 ks
velkoobjemových kontejnerů 10m3“ za nabídkovou cenu 128.510,00 Kč
bez DPH a pověřuje starostku k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.
5. 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 „Dodávka 6 ks kontejnerů 1,1 m3 na tříděný
odpad“ uchazeči Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec
Králové, IČ: 421 94 920 za nabídkovou cenu 36.692,40 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 421
94 920 na dodávku na akci „Dodávka 6 ks kontejnerů 1,1 m3 na tříděný
odpad“ za nabídkovou cenu 36.692,40 Kč bez DPH a pověřuje starostku
k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.
6. Schvaluje cenovou nabídku firmy ENVIPARTNER s.r.o., Víděňská 55, 639 00
Brno – Štýřice, IČ: 283 58 589 na zhotovení provozního a manipulačního řádu
ve výši 19.360,- Kč s DPH a havarijního plánu ve výši 19.360,- Kč s DPH a
zastupitelstvo pověřuje starostku k odeslání objednávky.
7. Schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2017
mezi Obcí Vysokov a auditorskou společností ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a
zastupitelé pověřuji starostku k podpisu smlouvy.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
Smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2005733/VB/03) název stavby
„Vysokov kvn propoj VN2351 a VN2352“ s podmínkou, že stavba zemního
kabelového vedení VN 35 kV bude vedena po okraji pozemku p. č. 685/2 v k.
ú. Vysokov, tak aby nezasáhla nově opravenou komunikaci.
9. Schvaluje zhotovení projektové dokumentace na akci „Projektová
dokumentace na opravu domu č. p. 141“ dle cenové nabídky Ing. Václava
Pohla, Projekce Pohl, Padolí 188, 549 31 Hronov – Zbečník, IČ: 020 33 861 za
celkovou nabídkovou cenu 60.435,- Kč a pověřují starostku k podpisu
příslušné Smlouvy o dílo.
10.
Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvě č. 156N08/13 s
Českou republikou – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
10
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Praha 3 – Žižkov, IČ: 013 12 774 roční nájemné ve výši 2.372,- Kč a pověřuje
starostku k podpisu Dodatku č. 2 nájemní smlouvě č. 156N08/13.
11.
Schvaluje žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce ve
výši 25.000,- Kč na uspořádání festivalu „Vysokovský Kohout“ s termínem
vyúčtování příspěvku do 31. 12. 2017.
12.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017, které je přílohou zápisu.
13.
Schvaluje revokaci usnesení č. 07/04/2017 ze dne 29. 05. 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Žádosti o umístění do podporovaného domu č. p. 108 – zařazení do bytového pořadníku
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostce odeslat paní E. Kratochvílové písemné vyjádření o zařazení žádosti do ÚP
Vysokov + sdělení Mě Úřadu Náchod
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Zdeněk Kosinka

………………………….

Jan Pozděna

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 13. října 2017
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 11/2017
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