Zasedání ZO 02/2015 dne 23. 03. 2015

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

02/2015
dne 23. března 2015 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, Mgr. L. Čepa, J. Kosinka st., P. Čejchan, J. Kosinka
ml., Z. Kosinka
Omluveni: brig. gen.Mgr.M. Červíček, N. Pinkavová
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

7 hlasů ano
7 hlasů ano

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

Smlouva o právu provedení stavby na p.č. 38 v k.ú. Vysokov pro stavbu „Železniční
přejezdy na trati Jaroměř – Trutnov“
Odstranění objektu „Vysokov – stanoviště 570 bez č.p.“ p.p.č. 407/2 v k.ú. Vysokov
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí (kompostéry,
štěpkovač)
Vydání povolení k provozování loterie – provozovna Vysokov č.p. 109 (čerpací stanice
Ono)
Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2015
Jednací řád
Zpráva bytové komise
Různé:
 Plán výsadby zeleně v k.p. Vysokov (p. Ing. Kučera V.)
 Kulturní kalendář I.pol. 2015
7 hlasů ano

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00
hodin starostkou obce paní Bc. Fiedlerovou 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 13. 03. 2015 do 23. 03.
2015.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
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Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu
pana J. Kosinka ml. a P. Čejchana, návrhovou komisí J. Kosinku st. a pana Z. Kosinku,
zapisovatelem Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (P.
Čejchana, J. Kosinku ml.), návrhovou komisi (J. Kosinka st., Z. Kosinku) 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.

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/ Smlouva o právu provedení stavby na p.č. 38 v k.ú. Vysokov
pro stavbu „Železniční přejezdy na trati Jaroměř – Trutnov“
Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o právu provést stavbu dráhy o názvu
„Železniční přejezdy na trati Jaroměř – Trutnov“, jejíž realizace se předpokládá 3/2015 do
10/2015 na pozemku p.č. 38 v k. ú.Vysokov. Stavebník na části o výměře 40 m2 v rámci
zhotovení předmětné stavby provede zlepšení nájezdu komunikace na železniční přejezd, čímž
dojde ke zvýšení zabezpečení železničního přejezdu Jaroměř – Trutnov).
V 17:10 se dostavil Mgr.brig.gen. Martin Červíček

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
právu provést stavbu na p. p. č. 38 v k. ú. Vysokov mezi Správou železniční dopravní
cesty s. o. a Obcí Vysokov. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu výše zmíněné
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2/ Odstranění objektu „Vysokov – stanoviště 570 bez č.p.“
p.p.č. 407/2 v k. ú. Vysokov
Starostka seznámila zastupitele se žádosti o odstranění objektu „Vysokov stanoviště 570“,
jedná se o nepodsklepený objekt s 1 NP, na pozemku p.č. 407/2 v k. ú. Vysokov (v Písníku).
Stavba a pozemek je v majetku SŽDC s.o., Praha. Plocha po odstranění objektu bude zapláněna
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nezávadnou zeminou. Objekt se nachází ve špatném technickém stavu a z provozních a
bezpečnostních důvodu je přistoupeno k demolici.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje odstranění objektu
„Vysokov stanoviště 570“ na pozemku p.č. 407/2 v k. ú. Vysokov, vlastníkem je
SŽDC s.o. (Správa železniční dopravní cesty, s. o.).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

3/ Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí (kompostéry, štěpkovač)
Starostka přečetla zastupitelům Smlouvu č. 14185604 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Podpora je
poskytována v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa – Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží. Fond se zavazuje poskytnout
příjemci podpory dotaci ve výši 33.116,50 Kč na akci „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci
Vysokov“. Dotace představuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činí 662 330,- Kč. Dotace
ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č.
EDS/SMVS 115D242002079 a bude činit maximálně 562.980,50 Kč. Zastupitelé schvalují
uzavření výše zmíněné smlouvy a pověřují starostku k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvu č. 14185604 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu Smlouvy o
poskytnutí podpory.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5/ Vydání povolení k provozování loterie
Vysokov č.p. 109 (čerpací stanice ONO)

–

provozovna

Starostka informovala zastupitele o oznámení Ministerstva financí o zahájení prvního řízení o
vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně Vysokov 109,
(čerpací stanice ONO) od provozovatele AUTO GAMES, a.s. Zastupitelé se po krátké diskuzi
shodli, že vzhledem k zajištění veřejného pořádku v obci nesouhlasí s vydáním povolení
k provozování loterie a jiné podobné hry na adrese Vysokov č.p. 109, 547 01 Náchod.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje souhlas k vydání
povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na adrese
Vysokov č.p. 109, 547 01 Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 0 hlasů

Usnesení č. 6 nebylo schváleno.
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Proti návrhu: 8

Zdrželi se: 0
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6/ Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2015
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením (RO) č. 3 a č. 4/2015.
RO č. 3/2015 za měsíc únor – navyšují se příjmy 3.000,- Kč (přeúčtováno vodné min. období),
2.400,- Kč přijatá záloha vodné BH. Navýšené příjmy odvedeny do rezervy obce ve výši 5.400,Kč (pol. 5901). Výdaje v rámci paragrafů – úroky, veřejnoprávní smlouva Město Náchod, oprava
veřejného osvětlení, vratka volby zastupitelstev obcí, vratka volby do Evropského parlamentu,
softwarové programy, občerstvení brigády veřejné prostranství, pracovní oblečení. Z rezervy
obce čerpána částka18.150,- Kč.
RO č. 4/2015 za měsíc březen – příjmy i výdaje se navyšují o částku 100.000,- Kč (splátka
dlouhodobého úvěru).

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
3 a č. 4/2015, které je přílohou zápisu (příloha č. 2)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5/ Jednací řád
Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem nového jednacího řádu Zastupitelstva obce
Vysokov. Nový jednací řád zastupitelstva bude zveřejněn na webových stránkách obce. Návrh
nového jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 3). Po krátké korekci některých
ustanovení v jednacím řádu, byl jednací řád schválen.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nový Jednací řád obce
Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6/ Zpráva bytové komise
Starostka přečetla zápis z jednání bytové komise obce Vysokov ze dne 4. března 2015. Bytová
komise se sešla se všemi nájemníky z podporovaného bydlení (přístavba č.p. 108) z důvodu
množících se písemných stížností nájemníků a vzájemné sousedské soužití. Starostka požádala
přítomné, o podání vysvětlení k písemným stížnostem na chování pana M. K. Členové komise
upozornili nájemníky, že jsou povinni dodržovat domovní řád. Své spory ve vzájemném soužití
musí řešit občansko – právní cestou. Pokud nastanou situace, které nelze řešit vzájemnou
dokout, musí se nájemníci obrátit na pomoc Policie ČR. Na základě zjištěného přestupku, tuto
situaci řeší přestupková komise v Náchodě. Paní starostka nájemníky upozornila, že pokud se
nedohodnou na úklidu společných prostor, obec najme pracovníka na úklid za úplatu a tato
částka bude přeúčtována mezi nájemníky. Pan M. K. byl upozorněn, že již obdržel dvě
napomenutí od bytové komise, která jeho chování opakovaně řešila. Pokud bude bytová komise
nucena znovu řešit nevhodné chování pana M. K., dojde k okamžité výpovědi nájemní smlouvy
dle článku IX. odstavce 6 – 10.
Zastupitelé berou zprávu bytové komise na vědomí.
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16/ Různé:
 Ing. Kučera V. představil zastupitelům návrh ozelenění obecních pozemků veřejných
prostranství. Zastupitelé se seznámili s projektem ozelenění. P. Kosinka J. – navrhuje
společnou prohlídku vytipovaných lokalit a následně navrhnout řešení. Plán výsadby
zeleně zastupitelé berou na vědomí a budeme řešit na dalších jednáních zastupitelstva.
 Kulturní kalendář na I. pol. 2015 (Z. Kosinková)
 16. 04.
Úklid obce (vyhlášení obecním rozhlasem)
 25. 04.
Zlatá svatba (Kosinkovi)
 30. 04.
Čarodějnice na tenisovém hřišti, průvod
pohostinství v 19:30 hod.
 30. 04.
Stavění májky od 16:00 hod.
 07. 05.
Svátek matek
 30. 05.
Pohádkový les
 červen
Noční soutěž SDH
 srpen
Setkání seniorů
 srpen
Rozloučení s létem

od

místního

 Žádost o vykácení stromu (Vrbatová H.), lípa umístěna v blízkosti domu č. p. 24, při
silném větru se ulomila a spadla větev na cestu. Strom ve špatném stavu. Zastupitelé
navrhují ošetření lípy v blízkosti domu č. p. 24.

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na p. p. č. 38 v k. ú.
Vysokov mezi Správou železniční dopravní cesty s. o. a Obcí Vysokov.
Zastupitelé pověřují starostku k podpisu výše zmíněné smlouvy.
4. Schvaluje odstranění objektu „Vysokov stanoviště 570“ na pozemku p.č.
407/2 v k. ú. Vysokov, vlastníkem je SŽDC s. o. (Správa železniční dopravní
cesty, s. o.).
5. Schvaluje Smlouvu č. 14185604 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Zastupitelé pověřují starostku k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory.
6. NESCHVALUJE souhlas k vydání povolení k provozování loterie nebo jiné
podobné hry v provozovně na adrese Vysokov č.p. 109, 547 01 Náchod.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2015, které je přílohou zápisu.
8. Schvaluje nový Jednací řád obce Vysokov.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:




Plánu výsadby zeleně v k. ú. Vysokov
Zprávu bytové komise
Kulturní kalendář na I. pol. 2015
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Zastupitelstvo obce ukládá:
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2015
3) Jednací řád obce Vysokov

Zápis byl vyhotoven dne: 01. dubna 2015
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Jiří Kosinka ml.

………………………….

Petr Čejchan

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Vyvěšeno dne: 01. 04. 2015

Sejmuto dne: 20. 04. 2015

6

