Zasedání ZO 04/2017 dne 29. 05. 2017

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

04/2017
dne 29. května 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., P. Čejchan, J. Pozděna, brig.gen.
Mgr. M. Červíček, Z. Kosinka, P. Šubrt
Omluveni: J. Kosinka ml.
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu – ČEZ Distribuce a.s.,
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Kupní smlouva na pozemek p. č. 260/17 v k. ú. Vysokov (za pohostinstvím Vysokov)
SŽDC s. o.
Žádost o pronájem bytu v podporovaném domě
Účetní závěrka obce Vysokov za rok 2016
Hospodaření obce Vysokov za rok 2016
Valná hromada VAK a.s., - delegace zástupce
Zpráva velitele JPO za rok 2016
Projednání žádostí místních spolků o poskytnutí finančních příspěvků
Žádost o vyjádření o udělení licence (dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s.,
Chrudim)
Odkup pozemků p. č. 306/2, 306/8 a 306/13 v k. ú. Vysokov, majitelé nemovitostí
Různé:
Žádost o podporu bezplatná linka bezpečí

Rozšíření programu:
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Žádost o finanční příspěvek – Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z. s.
Smlouva o poskytnutí úvěru – dopis starostovi Města Náchod – J. Birke
Dar obecní komunikace p. p. č. 360 v k. ú. Kramolna
Dodatek smlouvy – Dimatex
Žádost o provedení změny ÚP Vysokov
Javorová álej k letišti
Zhotovení projektové dokumentace na byt v č. p. 141
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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. Fiedlerovou Renátou. 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 19. 05. 2017 do 29. 05.
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. Kosinku st. a pana Z. Kosinku, návrhovou komisí P. Čejchan, P. Šubrt, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

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

Pro návrh: 8 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:
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Žádost o finanční příspěvek – Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z. s.
Smlouva o poskytnutí úvěru – dopis starostovi Města Náchod – J. Birke
Dar obecní komunikace p. p. č. 360 v k. ú. Kramolna
Dodatek smlouvy – Dimatex
Žádost o provedení změny ÚP Vysokov
Javorová álej k letišti
Zhotovení projektové dokumentace na byt v č. p. 141

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B 14.) – B. 20.)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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1/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
smlouva o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce a.s.,
Paní starostka přečetla návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. (EI-12-2005733/VB/02), název stavby: Vysokov kvn propoj VN2351
do VN2352. Zmíněnou stavbu je třeba zrealizovat z důvodu požadovaného kabelového
propojení linek vysokého napětí mezi linkou VN2351 Vysokov a linkou VN2352 Starkoč.
Investorem výše uvedené stavby je společnost ČEZ Distribuce a.s., Děčín. Obec je vlastníkem
pozemků par. č. 692, 687/6, 689/3, 706/1, 678/5 a 672 v k. ú. Vysokov, věcné břemeno činí
824 m zemního kabelového vedení VN, jednorázová náhrada za věcné břemeno ve výši 6.000,Kč. ČEZ Distribuce je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – výstavba nové
trafostanice, nové zemní kabelové vedení VN 35 kV, která se bude nacházet mj. na výše
uvedených dotčených pozemcích. Zastupitelé se seznámili s vedením vysokého napětí v dolní
části obce na pozemku p. č. 672 a souhlasí s uzavřením smlouvy.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
(IE-12-2005733/VB/02), Vysokov kvn propoj VN2351 do VN 2352 a pověřují
starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Kupní smlouva na pozemek p. č. 260/17 v k. ú. Vysokov
Paní starostka seznámila zastupitele s Kupní smlouvou mezi obcí Vysokov a Správou železniční
dopravní cesty, s.o., (SŽDC s. o.) o koupi pozemku parcelního čísla 260/17 v k. ú. Vysokov,
který byl oddělen z pozemku p. č. 260/2 v k. ú. Vysokov dle geometrického plánu č. 580244/2014 v obci Vysokov. K prodeji uvedeného pozemku byl udělen v souladu s §20 odst. 4
zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, souhlas vlády České republiky usnesením
č. 211 ze dne 22. března 2017. Prodávající prodává pozemek se všemi právy a povinnostmi,
součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 12.000,- Kč. Kupní cena bude
zaplacena před uzavřením smlouvy a prodávající (SŽDC s.o.), svým podpisem potvrzuje, že byla
kupní cena vyrovnána. Zastupitelé souhlasí s uzavřením kupní smlouvy.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Kupní
smlouvy mezi Obcí Vysokov a Správou železniční dopravní cesty, s. o., na koupi
pozemku par. č. 260/17 v k. ú. Vysokov dle geometrického plánu č. 580-244/2014
za dohodnutou kupní cenu ve výši 12.000,- Kč a pověřují starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

5/ Žádost o pronájem bytu v podporovaném domě č. p. 108
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Paní starostka seznámila zastupitele s žádostí paní M. A., Vysokov 142, o možnost bydlení
v podporovaném domě č. p. 108, z důvodu zdravotního stavu. Paní M. A., celý život žije v obci
Vysokov a nyní stále v důchodovém věku aktivně pracuje pro obec – chodí zvonit na místní
zvoničku. Zastupitelé souhlasí s umístěním paní M. A. do podporovaného bytu č. 4 o výměře
44,5 m2, II N. P., byt hned vedle hlavních vstupních dveří s termínem uzavření smlouvy od 1.
11. 2017. Zastupitelé ukládají paní starostce zaslat písemně výpověď z nájemní smlouvy panu J.
F., Vysokov č. p. 108, jehož nájemní smlouva končí k 18. 10. 2017.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje žádost paní M. A., o
umístění do podporovaného domu č. p. 108, byt č. 4 o výměře 44,5 m2, II N. P., byt
hned vedle vstupních dveří s termínem uzavření nájemní smlouvy od 1. 11. 2017 a
zároveň Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výpověď z nájemní smlouvy panu J.
F., Vysokov č.p. 108 k 18.10.2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

15/ Smlouva o poskytnutí úvěru – dopis starostovi Města
Náchod – J. Birke
Paní starostka zaslala zastupitelům emailem návrh žádosti o prominutí dlužné částky ze
smlouvy o poskytnutí úvěru + úroků z úvěru pro město Náchod. Starostka přečetla žádost o
prominutí vrácení finančních prostředků ze smlouvy o poskytnutí úvěru + úroky ze smlouvy.
Brig. gen. Mgr. M. Červíček – připomínka ukončit k termínu nabytí právní moci vydání územního
rozhodnutí tj. 4. 4. 2017. Žádost o prominutí vrácení finančních prostředků ze smlouvy o
poskytnutí úvěru a úroků ze smlouvy byla konzultována s Obcí Kramolna, která se s žádostí
ztotožňuje. Zastupitelé obce Vysokov schvalují zaslání žádosti v upravené verzi k datu 4. 4.
2017 (nabytí právní moci územního rozhodnutí) zaslat starostovi Města Náchod.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zaslání žádosti o
prominutí vrácení finančních prostředků ze smlouvy o poskytnutí úvěru, smlouvy o
půjčce a úroků z obou smluv k datu nabytí právní moci územního rozhodnutí tj. 4. 4.
2017 starostovi Města Náchod, J. Birke.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

16/ Darování obecní komunikace par. č. 360 v k. ú. Kramolna
obci Kramolna
Starostka seznámila zastupitele se žádostí pana V. Z., majitele okolního pozemku p. č. 359
v k. ú. Kramolna o zpřístupnění komunikace pro budoucí výstavbu RD. Zastupitelé obce Vysokov
navrhují prodej popř. směnu pozemku p. č. 360 v k. ú. Kramolna s Obcí Kramolna, neboť výše
uvedená komunikace p. č. 360 o výměře 1 220 m2 v k. ú. Kramolna se nachází výhradně jen na
katastru obce Kramolna a do Obce Vysokov nezasahuje. Paní místostarostka projedná do
příštího jednání zastupitelstva záměr prodeje nebo směnu výše uvedeného pozemku.

Odešel pan brig.gen. Mgr. M. Červíček
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19/ Javorová álej k letišti
Paní starostka informovala zastupitele o možnosti výsadby javorové áleje na obecním
pozemku p. č. 867/3 v k. ú. Vysokov. Obec zde plánuje vysázet 50 ks listnatých stromů – javor
klen. Stromy budou vysázeny minimálně na vzdálenost 1 m od hrany krajnice stávající
komunikace. Vzhledem k nedostatečnému prostoru mezi komunikací a hranicí pozemku není
možné dodržet vzdálenost 3 m od hranice pozemku, což je dáno občanským zákoníkem.
Z tohoto důvodu je třeba k realizaci doložení souhlasu s výsadbou od majitelů přilehlých
pozemku. V současné době má obec souhlas pana J. Kosinky p. p. č. 878/4 v k. ú. Vysokov, E.
Kratochvílové p. p. č. 878/3 v k. ú. Vysokov. Nesouhlas M. Králíčková, H. Vernerová, J. Verner
p. p. č. 878/1 v k. ú. Vysokov. Paní starostka osloví majitele pozemku p. č. 880/1 v k. ú.
Vysokov, pravá strana komunikace. Výsadbu javorové áleje k letišti zajistí SŽDC s.o., v rámci
náhradní výsadby s termínem realizace do 31.12.2018.

18/ Žádost o provedení změny v územního plánu obce
Paní starostka seznámila zastupitelé se žádosti o provedení změny v územním plánu obce paní
E. Kratochvílové na poz. p. č. 878/3 a p. p. č. 878/7 v k. ú. Vysokov. Důvodem žádosti je změna
zemědělské půdy na stavební pozemky. Zastupitelé po krátké diskuzi souhlasí s žádostí o
provedení změny v územním plánu obce Vysokov.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Žádost o změnu využití
pozemku v územním plánu Vysokov na pozemcích p. č. 878/3 a p. č. 878/7 v k. ú.
Vysokov pro výstavbu rodinných domů pro žadatele E. Kratochvílová, Nové Město n.
Metují.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5 hlasů

Proti návrhu: 1

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

12/ Odkup pozemku p. č. 306/2, 306/8 a 306/13 v k. ú.
Vysokov
Obec odstupuje od záměru zakoupení výše uvedených pozemků z důvodu odpovědi Státního
pozemkového úřadu, č.j.: SPU 188961/2017/Pou. Pozemky p. č. 306/2, 306/8 a 306/13 se
nacházejí v bývalém zemědělském areálu. Jsou užívány na základě nájemních smluv vlastníky
přilehlých staveb. Jsou také dotčeny nárokovými žádostmi vlastníků okolních staveb o převod
dle ust. §10 zákona 503/2012 Sb.. Směna výše uvedených pozemků s někým jiným než
vlastníky staveb v areálu bez souhlasu vlastníků nepřipadá též v úvahu. Jediná možné vyřešení
vzniklé situace je prodej výše uvedených pozemků vlastníkům sousedních staveb.

20/ Zhotovení PD na byt v č.p. 141
Paní starostka předložila studii půdorysu úpravy byty I. PP v č. p. 142 (prostor bývalé pošty).
Zastupitelé souhlasí se zhotovením projektové dokumentace na byt dle studie, vypracované
panem Ing. Václavem Pohlem, Padolí 188, Hronov.
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Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zhotovení projektové
dokumentace na úpravu bytu v č.p. 142, I. PP (prostor bývalé pošty) dle studie
vypracované Ing. Václavem Pohlem, Padolí 188, Hronov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

17/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 6.6.2014
Paní starostka seznámila zastupitele s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne
6.6.2014 s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou, IČ: 43224245. Tímto dodatek se
upravuje, že za každý umístěný kontejner v katastru obce, zaplatí společnost Dimatex CS spol.
s r.o., částku 0,- Kč ročně. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají zachovány. Firma Dimatex CS
spol. s r.o. vlastní kontejnery na sběr textilu, které jsou umístěny v dolní části obce (za
pohostinstvím) a v horní části obce (za garážemi bytovky č.p. 145). Kontejnery na textil jsou
zaplněny pouze zčásti, z tohoto důvodu firma uvažuje o stažení kontejneru z obce. V případě, že
bude uzavřen dodatek č. 1 bez finančního vyrovnání, firma kontejnery v obci ponechá.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě o spolupráci ze dne 6. 6. 2014 s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž
nad Nisou, IČ: 43224245 a pověřuje starostku k podpisu výše uvedeného dodatku č.
1.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

14/ Žádost o finanční příspěvek – Komitét pro udržování
památek z války roku 1866 z. s.
Paní starostka informovala zastupitele o doručené žádosti Komitétu pro udržování památek
z války roku 1866, z.s., Hradec Králové o finanční příspěvek na opravu pomníku ev.č. 85, ležící
na hranici parcel 517/66 a 517/67 v k. ú. Vysokov (pomník v poli směr Nové Město nad Metují
poblíž lesa k Václavicím). Dle cenového odhadu restaurátorky Bc. A. Pavly Szabové z Dobrošova
by měly náklady na opravu pomníku činit cca 42.000,- Kč. Žadatelům se podařilo sehnat již
10.000,- Kč jakožto účelový dar od Spolu přátel vojenské historie – Praporu polních myslivců č.
6. Opravy pomníku: povrchová úprava, špatný statický stav, nebo základy jsou soustavně
narušovány vedle rostoucím stromem. Zastupitelé se po krátké diskuzi shodli na finančním
příspěvku na opravu pomníku ev. č. 85 ve výši 10.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 10.000,- Kč na opravu pomníku ev. č. 85, na základě žádosti
Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s., Eliščino nábřeží 465/7,
Hradec Králové, IČ: 00486345.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1
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11/Žádost o udělení licence pro dopravce ARRIVA Východní
Čechy a.s.
Paní starostka přečetla žádost Královéhradeckého kraje, oddělení dopravní obslužnosti o
vydání stanoviska k udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy
pro linku č. 690 480 Dvůr Králové n. Labem – Česká Skalice – Náchod pro dopravce ARRIVA
Východní Čechy a.s, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČ: 259 45 408 z důvodu fúze
společnosti. Jedná se o fúzi zanikající společnosti OSNADO spol. s r.o. s nástupnickou
společností ARRIVA Východní Čechy a.s., Chrudim.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje udělení licence k
provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce ARRIVA
Východní Čechy a.s, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČ: 259 45 408 na linku č.
690 480 Dvůr Králové n. Labem – Česká Skalice – Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

10/ Projednání žádostí místních spolků o poskytnutí finančních
příspěvků
Paní starostka informovala zastupitele o doručených žádostech o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu obce Vysokov pro místní spolky.
SK Vysokov (nohejbal) – vybudování zázemí pro činnost sportovního klubu a vytvoření
vyhovujícího zázemí pro budoucí práci s mládeží v obci. Výše žádané podpory 10.000,- Kč.
SDH Vysokov – uspořádání hasičské sportovní soutěže, výše žádané podpory 10.000,- Kč.
ČČK Vysokov – praktické vzdělávání žen, nákup tonometru a krokoměru, oslava Svátku matek
– dárky, výše žádané podpory 10.000,- Kč.
SPORT klub Vysokov (tenis) – instalace bezdrátového připojení v areálu, oprava povrchu
tenisového hřiště, výše žádané podpory 10.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje schvaluje finanční
příspěvky z rozpočtu obce: pro spolek ČČK Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle přiložené
žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SDH Vysokov ve výši 10.000,Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SK Vysokov
(nohejbal) ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu
obce pro spolek SPORT klub Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

9/ Zpráva velitele JPO za rok 2016
Tento bod přesunut na příští jednání zastupitelstva z důvodu nemoci velitele JPO J. Kosinky ml.

8/ Valná hromada VAK a.s., Náchod – delegace zástupce
Paní starostka přečetla zastupitelům pozvánku na valnou hromadu společnosti VAK a.s, Náchod,
která se uskuteční ve čtvrtek dne 22. 06. 2017 od 10:00 hodin v Obecním domě Městyse Velké
7

Zasedání ZO 04/2017 dne 29. 05. 2017

Poříčí, Velké Poříčí. Zastupitelé nominují na valnou hromadu společnosti VAK a.s, paní starostku
Renátu Fiedlerovou.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje paní Renátu
Fiedlerovou (starostku) jako delegáta valné hromady společnosti VAK a.s, Náchod
uskutečněnou dne 22. 06. 2017 od 10:00 hod. v Obecním domě Městyse Velké
Poříčí.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

7/ Hospodaření obce Vysokov za rok 2016
Starostka seznámila zastupitele s hospodařením obce Vysokov za rok 2016. Hospodářský
výsledek běžného účetního období za rok 2016 činil 2.723.386,79 Kč. V roce 2016 bylo splaceno
na úvěrech celkem 508.800,- Kč. Zůstatek dlouhodobého bankovního úvěru na výstavbu
podporovaného bydlení činil k 31.12.2016 částku 973.600,- Kč. Stav bankovního účtu
k 31.12.2016 byl 8.058.803,72 Kč. Za rok 2016 došlo k navýšení bankovního účtu o
1.969.158,80 Kč.
Obec poskytla neinvestiční příspěvky: na žáky MŠ Náchod 91.100,- Kč, SPOV 2.000,-, členský
příspěvek Svazek obcí 1866 – 59.000,- Kč, Svazek obcí 1866 – 70.000,- Kč příspěvek výročí
bitvy 1866, DSO Novoměstsko – 4.790,- Kč, Osvětová beseda Vysokov – 35.000,- Kč, HOSPIC
Anežky České – 5.000,- Kč, SDH Vysokov 7.000,- Kč, ČČK Vysokov 7.000,- Kč, SK Nohejbal
7.000,- Kč, SK Tenis 7.000,- Kč, Město Náchod – veřejnoprávní smlouva vyúčtování přestupků –
3.000,- Kč.
Dotace v roce 2016 činily 615.479,- Kč, neivnisteční dotace KÚ KVHK oprava místní
komunikace „Bahenní“ – 500.000,- Kč, dotace z ÚP na zřízení SÚPM ve výši 78.000,- Kč, KÚ
KVHK dotace na činnost místní správy – 87.500,- Kč, dotace z Města Náchod výročí bitvy 1866 –
20.000,- Kč, KÚ KVHK dotace na volby do zastupitelstva kraje – 21.000,- Kč.
Zastupitelstvo bere zprávu o hospodaření obce Vysokov za rok 2016 na vědomí.

6/ Účetní závěrka obce Vysokov za rok 2016
Starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Vysokov za rok 2016. Účetní závěrka
obsahuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k
rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o
hospodaření obce za dané období. Obsah a rozsah a formu účetní závěrky určuje zákon o
účetnictví a účetní standardy, dle kterých se účetní závěrka sestavuje. Zastupitelům byly
předloženy následující podklady rozvaha, výkazy zisků a ztráty a přílohy, která poskytuje
doplňující informace k dvěma předešlým dokumentům, roční zpráva o provedení finanční
kontroly (zprávy z veřejnoprávní kontroly u Osvětové besedy, místní spolky ČČK Vysokov, SDH
Vysokov, SK Tenis, SK Nohejbal), zprávy veřejnoprávní kontroly přijatých dotací, inventarizační
zpráva. Zastupitelé měli možnost vyjádřit se k podkladům účetní závěrky a seznámit se s
kompletním spisem účetní závěrky každé pondělí a středu 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 na
obecním úřadě. Protože účetní závěrku tvoří tyto výkazy, pro potřeby účetnictví lze odvodit, že
se přeúčtuje účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek
hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření obce za rok 2016 – zisk ve výši 2.723.386,79
Kč. O schválení účetní závěrky se vyhotoví protokol o schválení či neschválení účetní závěrky,
který bude zaslán na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

8

Zasedání ZO 04/2017 dne 29. 05. 2017

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje účetní závěrku obce
Vysokov za rok 2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

3/ Rozpočtové opatření č. 6/2017
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2017 – květen.
Příjmy byly navýšeny o 9.000,- Kč (5.000,- Kč uskladnění vzorku na sběrném dvoře P §6171
pol. 2324, 4.000,- Kč parkování sběrný dvůr P §6171 pol. 2324). Navýšené příjmy byly
převedeny do rezervy obce.
Výdaje se měnily pouze v rámci paragrafů. V §5512 pol. 5137 46.000,- Kč nákup zásahových
obleků, žebříku, V §5512 pol. 5156 7.000,- Kč PHM cisterna, V §5512 pol. 5137 4.000,- Kč, V
§3639 pol. 5156 7.000,- Kč výměna oleje v příkopovém ramenu, V §3326 pol. 5222 10.000,- Kč
finanční příspěvek Komitét pro udržování památek – oprava pomníku ev. č. 85). Z rezervy obce
čerpáno 74.000,- Kč. Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením dle rozpisu.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2017, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

2/ Zpráva finančního výboru
Paní starostka seznámila zastupitele se zprávou ze schůzky finančního výboru ze dne 24. května
2017. Předmětem schůzky finančního výboru bylo Hospodaření obce Vysokov za rok 2016,
kontrola pokladny za I. čtvrtletí 2017 a plnění rozpočtu za I.Q/2017. Zpráva finančního výboru je
přílohou zápisu.

Návrh usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního
výboru ze dne 24. května 2017, která je součástí zápisu
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

13/ Různé:

 Bezplatná linka bezpečí – paní starostka přečetla žádost bezplatné linky bezpečí o
finanční podporu z rozpočtu obce Vysokov ve výši 5.000,- Kč. Zastupitelé se po krátké
diskuzi shodli, že bezplatnou linku bezpečí nebudou podporovat.
 Mobilní rozhlas – paní starostka rozeslala emailem zastupitelům podklady k mobilnímu
rozhlasu. Vzhledem k existenci bezdrátovému rozhlasu v obci zastupitelé nepokládají za
nutné zřizovat v obci ještě mobilní rozhlas.

Návrh usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje pořízení
mobilního rozhlasu dle předložené cenové nabídky.
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Výsledek hlasování: Pro návrh: 0 hlasů

Proti návrhu: 7

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 nebylo schváleno.


Digitalizovaná obecní kronika – starostka přednesla nabídku na digitalizování obecní
kroniky. Cena nabídky 1 000 stránek – 15.500,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje: skenování
na knižním skeneru, označení kapitol pro snadné vyhledávání, DVD.

Návrh usnesení č. 18 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje pořízení
digitalizované obecní kroniky dle předložené cenové nabídky.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 0 hlasů

Proti návrhu: 7

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 nebylo schváleno.

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B 14.) – B. 20.)
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2005733/VB/02), Vysokov kvn
propoj VN2351 do VN 2352 a pověřují starostku k podpisu výše uvedené
smlouvy.
4. Schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Vysokov a Správou železniční
dopravní cesty, s. o., na koupi pozemku par. č. 260/17 v k. ú. Vysokov dle
geometrického plánu č. 580-244/2014 za dohodnutou kupní cenu ve výši
12.000,- Kč a pověřují starostku k podpisu smlouvy.
5. Schvaluje žádost paní M. A., o umístění do podporovaného domu č. p. 108, byt
č. 4 o výměře 44,5 m2, II N. P., byt hned vedle vstupních dveří s termínem
uzavření nájemní smlouvy od 1. 11. 2017 a zároveň Zastupitelstvo obce
Vysokov schvaluje výpověď z nájemní smlouvy panu J. F., Vysokov č.p. 108
k 18.10.2017.
6. Schvaluje zaslání žádosti o prominutí vrácení finančních prostředků ze
smlouvy o poskytnutí úvěru, smlouvy o půjčce a úroků z obou smluv k datu
nabytí právní moci územního rozhodnutí tj. 4. 4. 2017 starostovi Města
Náchod, J. Birke.
7. Schvaluje Žádost o změnu využití pozemku v územním plánu Vysokov na
pozemcích p. č. 878/3 a p. č. 878/7 v k. ú. Vysokov pro výstavbu rodinných
domů pro žadatele E. Kratochvílová, Nové Město n. Metují.
8. Schvaluje zhotovení projektové dokumentace na úpravu bytu v č.p. 142, I. PP
(prostor bývalé pošty) dle studie vypracované Ing. Václavem Pohlem, Padolí
188, Hronov.
9. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 6. 6. 2014
s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou, IČ: 43224245 a pověřuje
starostku k podpisu výše uvedeného dodatku č. 1.
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10. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na opravu
pomníku ev. č. 85, na základě žádosti Komitétu pro udržování památek z války
roku 1866, z. s., Eliščino nábřeží 465/7, Hradec Králové, IČ: 00486345.
11. Schvaluje udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní
dopravy pro dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s, Na Ostrově 177, 537 01
Chrudim, IČ: 259 45 408 na linku č. 690 480 Dvůr Králové n. Labem – Česká
Skalice – Náchod.
12. Schvaluje finanční prostředky ve výši 10.000,- Kč pro SK Vysokov (nohejbal),
10.000,- Kč pro SDH Vysokov, 10.000,- Kč pro ČČK Vysokov a 10.000,- Kč pro
SPORT klub Vysokov (tenis).
13. Schvaluje paní Renátu Fiedlerovou (starostku) jako delegáta valné hromady
společnosti VAK a.s, Náchod uskutečněnou dne 22. 06. 2017 od 10:00 hod. v
Obecním domě Městyse Velké Poříčí.
14. Schvaluje účetní závěrku obce Vysokov za rok 2016.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017, které je přílohou zápisu.
16. Schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 24. Května 2017, která je
přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Hospodaření obce Vysokov za rok 2016
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostce odeslat písemnou výpověď z nájemní smlouvy panu J. F., Vysokov č. p. 108 –
podporované byty.
Místostarostce projednat směnu případně prodej pozemku p.č. 360 v k. ú. Kramolna.
Starostce oslovit majitele pozemku p. č. 880/1 v k. ú. Vysokov z důvodu možnosti
javorové výsadby.
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Zdeněk Kosinka

………………………….

Jiří Kosinka st.

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 7. června 2017
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 6/2017
3) Zpráva finančního výboru ze dne 24. května 2017
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