Zasedání ZO 04/2018 dne 27. 06. 2018

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 04/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 27. června
2018 v 17:00 hodin zasedací místnosti Obecního úřadu Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., P. Čejchan, Z. Kosinka, J.
Kosinka ml., brig. gen. Mgr. M. Červíček
Omluveni: P. Šubrt, V. Chráska
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění pečovatelské služby Městské středisko sociálních
služeb Náchod (MěSSS Marie)
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o technické podpoře Ing. V. Lepš
3. Rozpočtové opatření 6/2018
4. Závěrečný účet obce za rok 2017
5. Zpráva finančního výboru
6. Prodej části pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov
7. Havarijní stav – kanalizační výpusť u požární nádrže
8. Sedláčkův kopec – vodovod, kanalizace (Stako Červený Kostelec)
9. Komunitní centrum – marketingový průzkum výběrové řízení
10. Různé:
❖ Úřední hodiny v době letních prázdnin
Rozšíření programu:
11. Dodatek č. 3 Surpmo a.s., Hradec Králové
12. VAK – převod akcií a zřízení majetkového účtu u KB
13. Vstup do SMO Čr
14. Nabídka prodeje pozemku p. č. 337/10, 335/7 a 335/5 v k. ú. Vysokov
15. Záměr pronájmu pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov

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
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zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 07. 2018 do 27. 07.
2018.
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).
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana P.
Čejchan, Z. Kosinku, návrhovou komisí J. Kosinka st., J. Kosinku ml., 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. Kosinka st., J. Kosinku ml.) 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 navrhuje následující rozšíření programu jednání:
11. Dodatek č. 3 Surpmo a.s., Hradec Králové
12. VAK – převod akcií a zřízení majetkového účtu u KB
13. Vstup do SMO Čr
14. Nabídka prodeje pozemku p. č. 337/10, 335/7 a 335/5 v k. ú. Vysokov
15. Záměr pronájmu pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B.11.) – B.15.).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění pečovatelské služby
Městské středisko sociálních služeb Náchod (MěSSS Marie)
Starostka informovala zastupitelstvo o úpravě (navýšení) účtovaného rozdílu mezi výší úhrady
za úkon stanovenou pro občany a skutečnými náklady na zajištění základních činností. Ceny
stanovené za pečovatelské úkony schválilo Zastupitelstvo Města Náchoda. Náklady obce na
pečovatelskou službu se zvýší ze 120,– Kč/hod na 164,– Kč/hod, sazba za kilometr zůstává
stejná ve výši 7,– Kč. Celkově se jedná, při stejném počtu osob, které službu odebírají, o
měsíční navýšení cca 1.000,– Kč měsíčně. Dodatek č. 1 je přílohou č. 6.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě na zajištění pečovatelské služby s MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01
Náchod, IČ 70947589 a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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2/ Dodatek č. 1 Smlouvy o technické podpoře Ing. V. Lepš

Starostka informovala zastupitelstvo o dodatku č. 1 Smlouvy o technické podpoře ze dne 26.
01. 2006 s Ing. Václavem Lepšem, IČ: 455 89 976, DIČ: CZ 6408141124, se sídlem Bož.
Němcové 488, 517 71 České Meziříčí (příloha č. 7), který se týká systému Gramis. Systém slouží
k prohlížení dat ČUZAK. Cena smlouvy se nemění, dodatek se uzavírá z důvodu platnosti GDPR
a možnosti dálkového přístupu ke správě dat. Zastupitelé souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 a
pověřují starostku k podpisu.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o

technické podpoře ze dne 26. 01. 2006 s Ing. Václavem Lepšem, IČ: 455 89 976,
DIČ: CZ 6408141124, se sídlem Bož. Němcové 488, 517 71 České Meziříčí a
pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1 Smlouvy o technické podpoře ze dne 26.
01. 2006.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3/ Rozpočtové opatření 6/2018
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2018 (příloha č. 3).
Příjmy se navyšují: poplatky za odnětí půdy ze ZPF 30,- Kč (pol. 1335), navýšení příjmy
odvedeny do rezervy obce.
Výdaje se nenavyšují, dochází ke změnám pouze v rámci paragrafů. Čistění příkopu směr
Kramolna 10.000,- Kč (§2212 pol. 5169) – čerpáno (§2212 pol. 5171), materiál na opravu
hav.stavu vpustě 100.000,- Kč (§2333 pol. 5139), geometrické zaměření pozemku 10.000,- Kč
(§3639 pol. 6130), projektová dokumentace klubovna 10.000,- Kč (§3412 pol. 6121), SMS ČR
členský poplatek (§6171 pol. 5179), lampa VO 10.000,- Kč (§3631 pol. 6121), pytle na tříděný
odpad 3.900,- Kč (§3722 pol. 5139), DLNK rozdělení obrazovky mont.4.000,- Kč (§6171 pol.
5123) – vše čerpáno z rezervy obce, projektová dokumentace VO (§3631 pol. 5169) – čerpáno
(§3639 pol. 5171), zálohy EE sběrný dvůr 5.000,- Kč (§3723 pol. 5154) – čerpáno (§3723 pol.
5169), dřezová baterie podpor.byty (§4351 pol. 5139) – čerpáno (§4351 pol. 5171), technická,
emise KAROSA 2.000,- Kč (§5512 pol. 5169) – čerpáno (§5512 pol. 5167), pracovní obuv
zaměstnanci 3.000,- Kč (§6171 pol. 5134) – čerpáno (§6171 pol. 5134), DLNK nákup monitoru
6.000,- Kč (§6171 pol. 5137) – čerpáno (§6171 pol. 5171), školení strojník JPO 3.800,- Kč
(§5512 pol. 5167) – čerpáno (§5512 pol. 5194, §5512 pol. 5169).

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2018, která je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4/ Závěrečný účet obce za rok 2017
Závěrečný účet Obce Vysokov za rok 2017 (příloha č. 5) byl řádně vyvěšen na úřední i
elektronické desce. Součástí závěrečného je výkaz FIN M12 k 31. 12. 2017 o plnění rozpočtu,
Rozvaha k 31. 12. 2017, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017, Příloha k 31. 12. 2017, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysokov za rok 2017, inventarizační zpráva a návrh
závěrečného účtu Obce Vysokov za rok 2017. Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen na
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úřední i elektronické desce od 11. 06. 2018 do 27. 06. 2018, v zákonné lhůtě nebyly vzneseny
žádné ústní ani písemné připomínky od občanů. Návrh Závěrečného účtu Obce Vysokov za rok
2017 obsahuje: rozpis přijatých dotací a jejich vyúčtování, údaje o plnění příjmů a výdajů z rok
2017, neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2017, majetkoprávní úkony provedené v roce
2017 a stav majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2017, + Zpráva o hospodaření obce za
rok 2017. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 14. 05. 2018 a závěrečné přezkoumání
proběhlo v období od 21. 05. 2018 do 31. 05. 2018, provedl Ing. Jiří Jarkovský – auditor a Ing.
Jakub Kohout, asistent auditora. Při přezkoumání hospodaření Obce Vysokov za rok 2017
auditorskou společností ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol. č. opr. 567 podle §10 odst.3 písm a)
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky a neuvádí se žádná rizika dle §10
odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Po schválení bude Závěrečný účet řádně vyvěšen na
úřední i elektronické desce Obce Vysokov do doby schválení nového Závěrečného účtu za rok
2018.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje celoroční hospodaření

obce a Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2017 včetně zprávy auditorské
společnosti ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol. č. opr. 567, Jaroměř s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením – a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5/ Zpráva finančního výboru

Paní starostka seznámila zastupitele se zprávou ze schůzky finančního výboru ze dne 4.
června 2018. Předmětem schůzky finančního výboru byla příprava Návrhu Závěrečného účtu
obce Vysokov za rok 2017 a plnění rozpočtu za I. Q/2018. Zpráva finančního výboru je přílohou
zápisu.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního
výboru ze dne 4. června 2018 a je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6/ Odkup části pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov
Starostka seznámila zastupitele se žádostí manželů Kopeckých na odkoupení části pozemku p.
č. 179 v k. ú. Vysokov druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace z důvodu zajištění
příjezdu do jejich nemovitosti na p. p. č. 171 v k. ú. Vysokov. Část nového zaměřeného
pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov o výměře 346 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov dle
vyhotoveného geometrického plánu Ing. Libora Hornofa, Pulická 104, 548 01 Dobruška ze dne
5. 6. 2018, číslo plánu 636-68/2017.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov o výměře 346 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace dle vyhotoveného geometrického plánu Ing. Libora Hornofa,
Pulická 104, 548 01 Dobruška ze dne 5. 6. 2018, číslo plánu 636-68/2017.
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Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7/ Havarijní stav kanalizační výpusť u požární nádrže
J. Kosinka st., informoval zastupitele o havarijním stavu kanalizační výpusti u požární nádrže.
V místě havárie došlo k propadnutí trub a postupnému rozpadu opěrné zdi u RD manželů
Houserových. Vzhledem k tomu, že hrozí propadnutí vozovky, je nutná okamžitá oprava. Byla
provedena cenová poptávka – cca 434.066,- Kč bez DPH. Některé položky z cenové nabídky lze
vyřadit, neboť si je obec zajistí sama. Hrubý odhad nákladů 370.000,- Kč včetně DPH. Do
rozpočtu obce je nutné zapojit částku 400.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje okamžitou opravu
havarijního stavu kanalizační výpustě u požární nádrže dle zajištěné cenové
nabídky.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8/ Sedláčkův kopec – vodovod, kanalizace (STAKO Červený
Kostelec)

Starostka předala slovo zástupci firmy STAKO Červený Kostelec s.r.o., panu Z. Kosinkovi,
který seznámil zastupitele se situací na lokalitě „Sedláčkův kopec“, jedná se o lokalitu o 6 RD.
V této lokalitě je nutné vybudovat páteřní vodovod + kanalizaci. Zastupitelé požadují o svolání
společné schůzky Obce Studnice, Obce Vysokova a VAK a.s., Náchod z důvodu řešení vzniklé
situace. Pan Z. Kosinka, zástupce firmy STAKO Červený Kostelec s.r.o. zajistí hrubý rozpočet pro
vybudování páteřního vodovodu a kanalizace. Žádost firmy STAKO Červený Kostelec s.r.o. bude
řešena na dalších jednání zastupitelstva po získání bližších informacích. Zastupitelé berou danou
informaci na vědomí.

9/ Komunitní centrum – vypsání poptávkového řízení maelého
rozsahu
Místostarostka informovala zastupitele, že MAS Mezi Úpou a Metují vyhlásila 1. výzvu
k předkládání žádostí o podporu z integrovaného regionálního operačního programu
s názvem: „Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – MAS Mezi Úpou a Metují - IROP –
Komunitní centra“, termín podání žádosti do 31. 08. 2018. Byla zadána ke zpracování Studie
proveditelnosti firmě Rycon Academy s.r.o., IČ: 2678080, se sídlem Kollárova 1714, 500 02
Hradec Králové za celkovou cenu 22.000,- Kč (což je uznatelný náklad). Je nutné vyhlásit výzvu
k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce. Jedná se o zadávací
řízení vyhlášené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“). Název zakázky: „ Komunitní centrum Vysokov č. p. 108“ Spolufinancováno Evropskou
unií z lntegrovaného regionálního operačního programu „MAS Mezi Úpou a Metují - Komunitní
centra l" s vazbou na VÝZVU ŘO IROP č. 62 ,,Sociální infrastruktura - integrované projekty
CLLD". Projektovou dokumentaci vypracovala společnost STING NA s.r.o., Projekční a
inženýrský ateliér, Kamenice 110, 547 01 Náchod, IČ: 25949560, DIČ: CZ25649560, odpovědný
projektant lng. Josef Škoda, ČKAIT 0600453. Předpokládaná výše dotace 4.000.000,- Kč.
Zastupitelé souhlasí s vypsáním výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na
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stavební práce, název akce „Komunitní centrum Vysokov č. p. 108“. Pro tento projekt byla
zpracována výzva k výběrovému řízení. Se záměrem zadat tuto veřejnou zakázku (zadávací
dokumentace) byl projednán se zastupiteli na pracovní schůzce. Dle projektu je předpokládaná
cena veřejné zakázky 4.265.000,- Kč bez DPH (5.160.000,- Kč s DPH). Lhůta pro podání
nabídek končí dne 08. 08. 2018 v 15:00 hod. V souladu se směrnicí č. 20/2018 Obce Vysokov
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se jedná o zakázky malého rozsahu II.
kategorie. Pro tuto kategorii musí být jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze
tří členů zastupitelstva obce či přizvaných odborníků, současně musí být jmenováni náhradníci.
Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na jmenování následujících členů hodnotící komise
zakázky:
Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová (člen komise), brig. gen. Mgr. Martin Červíček (náhradník),
Petr Čejchan (člen komise), Petr Šubrt (náhradník)
Jiří Kosinka ml. (člen komise), Zdeněk Kosinka (náhradník)
Ing. Michal Škoda (člen komise),
J. Kosinka st. (člen komise)

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vyhlášení výzvy k
podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce. Jedná se o
zadávací řízení vyhlášené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“) dle schválené zadávací dokumentace na akci s názvem
zakázky zakázky: „ Komunitní centrum Vysokov č. p. 108“. Lhůta pro podání nabídek
končí dne 08. 08. 2018 v 15:00 hod.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje členy hodnotící
komise zakázky „ Komunitní centrum Vysokov č. p. 108 „ ve složení:
✓ Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová (člen komise), brig. gen. Mgr. Martin
Červíček (náhradník),
✓ Petr Čejchan (člen komise), Petr Šubrt (náhradník)
✓ Jiří Kosinka ml. (člen komise), Zdeněk Kosinka (náhradník)
✓ Ing. Michal Škoda (člen komise),
✓ J. Kosinka st. (člen komise)
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

10/ Různé:
❖ Změna úředních hodin v době letních prázdnin - v době letních prázdnin tj. od 1.
7. 2018 do 31. 08. 2018 dochází ke změně úředních hodin Obecního úřadu Vysokov.
Úředním dnem pouze středa od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin. Výdejní
místo České pošty otevřeno. Z důvodu čerpání dovolené pracovnice výdejního místa
pošta uzavřena – posledních 14 dní v srpnu a první týden v září. Zastupitelé berou danou
informaci na vědomí.

11/ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 15/11 SURPMO a.s.,
Hradec Králové
6
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Starostka seznámila zastupitele s dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 15/11 se zhotovitelem
společností SURPMO a.s., se sídlem Opletalova ul. 1626/36, 110 00 Praha 1, zmocněnec pro
jednání smluvní a věcná: Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového střediska, Třída ČSA
218, 500 03 Hradec Králové, IČ: 018 07 935, DIČ: CZ699000955. Smluvená celková cena díla
činí 563.860,- Kč včetně DPH viz. článek IV v odst. 3 tabulka. Zastupitelé souhlasí s dodatkem č.
3 ke Smlouvě o dílo č. 15/11 a pověřují starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 15/11 se zhotovitelem společností SURPMO a.s., se sídlem
Opletalova ul. 1626/36, 110 00 Praha 1, zmocněnec pro jednání smluvní a věcná:
Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového střediska, Třída ČSA 218, 500 03
Hradec Králové, IČ: 018 07 935, DIČ: CZ699000955.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

12/ Převod akcií a zřízení majetkového účtu u KB
Valná hromada akciové společnosti VAK Náchod, a.s., na svém zasedání 17. 5. 2018 rozhodla
o přeměně listinných akcií na akcie zaknihované. Důvody zaknihování jsou ty, že společnost si
bude moci uplatnit finanční podporu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, možnost
zúčastňovat se veřejných zakázek, sníží se náklady spojené s úschovou listinných akcií.
Realizátorem zaknihování akcií bude společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.. Pro
zaknihování je nutné, aby akcionář vlastnící akcie na majitele provedl před zaknihováním jejich
výměnu v sídle společnosti do 13. 08. 2018. K výše uvedenému si musí obec zřídit majetkový
účet. Zastupitelé souhlasí se zřízením majetkového účtu obce u KB Náchod, kde má obec i
běžný účet.

Návrh usnesení č. 13 - Zastupitelstvo obce Vysokov bere na vědomí rozhodnutí
Valné hromady akciové společnosti VAK Náchod, a.s. o přeměně listinných akcií na
akcie zaknihované a pověřuje starostku k vkladu akcií obce Vysokov na majetkový
účet.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zřízení majetkového
účtu obce u KB Náchod, kde budou akcie zaknihované, zaevidovány.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

13/ Vstup obce do SMO ČR (Svaz měst a obcí)
Starostka informovala zastupitele o možnosti vstoupit do Svazu měst a obcí ČR a čerpat s tím
související výhody (např. právní poradenství, přístup do členské sekce webových stránek,
informativní poradenství, konzultační poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek atd..
Roční poplatek 2.200,- kč + 1,80 Kč za obyvatele. Zastupitelé souhlasí se vstupem obce do
Svazu měst a obcí.
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Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vstup Obce Vysokov
do Svazu měst a obcí ČR, se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4. Zastupitelé
pověřují starostku k podpisu přihlášky.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

14/ Nabídka odkupu pozemků p. p. č. 337/10, 335/7 a 335/5
v k. ú. Vysokov
Starostka seznámila zastupitele s nabídkou prodeje p. p. č. 337/10, 335/7 a 335/5 v k. ú.
Vysokov manželů Truněčkových obci Vysokov. Manželé Truněčkovi jsou vlastníky výše
uvedených pozemku:
✓ p. p. č. 337/10 v k. ú. Vysokov – o výměře 56 m2, způsob využití trvalý travní porost
✓ p. p. č. 335/7 v k. ú. Vysokov – o výměře 80 m2, způsob využití trvalý travní porost
✓ p. p. č. 335/5 v k. ú. Vysokov – o výměře 43 m2, způsob využití ovocný sad
Manželé Truněčkovi nabízí obci Vysokov výše uvedené pozemky o výměře 179 m2 k prodeji
popř. darování za účelem vybudování místní komunikace k zajištění přístupu pro vlastníky
sousedních stavebních pozemků (v současné době vlastník pozemků p. č. 335/3 a 335/6, 337/7
a 337/9 v k. ú. Vyoskov – vlastník D. Mádr), (p.p. č. 335/1 a 337/8 v k. ú. Vysokov – vlastníci
manželé Hubálkovi). D. Mádr a manželé Hubálkovi mají po pozemcích p. č. 337/10, 335/7 a
335/5 v k. ú. Vysokov zřízeno věcné břemeno právo vstupu a chůze. Zastupitelé souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy s manželi Truněčkovými za účelem zřízení místní komunikace po
předmětných pozemcích.

Návrh usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Darovací
smlouvy s manželi Truněčkovými, trvalým bytem Vysokov č. p. 35, 547 01 Náchod
na pozemky p. č. 337/10 v k. ú. Vysokov o výměře 56 m2, trvalý travní porost, p. p.
č. 335/7 v k. ú. Vysokov o výměře 80 m2, trvalý travní porost a p. p. č. 335/5 v k. ú.
Vysokov o výměře 43 m2, ovocný sad za účelem zřízení místní komunikace po
předmětných pozemcích. Na předmětu daru p. p. č. 335/5 a 337/10 v k. ú. Vysokov
vázne věcné břemeno cesty a věcné břemene chůze a jízdy a na p. p. č. 335/7 v k. ú.
Vysokov věcné břemeno cesty, věcné břemeno chůze a jízdy a věcné břemene
zřizování a provozování vedení.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

15/ Záměr pronájmu pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov
Paní starostka seznámila zastupitele s okolnostmi žádosti pana J. Víta, Červený Kostelec o
pronájem pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov o výměře 1 378 m2 - ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Vysokov. Pan Jiří Vít výše uvedený
pozemek dlouhodobě obhospodařuje, udržuje ho a provádí na těm běžnou údržbu zeleně.
Zastupitelé souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov.
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Návrh usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov o výměře 1 378 m2 - ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Vysokov.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno

USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B.11.) – B.14.).
3. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění pečovatelské služby s
MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, IČ 70947589 a pověřuje
starostku podpisem dodatku.
4. Schvaluje uzavření Smlouvy o technické podpoře ze dne 26. 01. 2006 s Ing.
Václavem Lepšem, IČ: 455 89 976, DIČ: CZ 6408141124, se sídlem Bož.
Němcové 488, 517 71 České Meziříčí a pověřuje starostku podpisem dodatku
č. 1 Smlouvy o technické podpoře ze dne 26. 01. 2006.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018, které je přílohou zápisu.
6. Schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Vysokov za rok
2017 včetně zprávy auditorské společnosti ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol.
č. opr. 567, Jaroměř s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením – a to
bez výhrad.
7. Schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 4. června 2018 a je přílohou
zápisu.
8. Schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov o
výměře 346 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace dle vyhotoveného
geometrického plánu Ing. Libora Hornofa, Pulická 104, 548 01 Dobruška ze
dne 5. 6. 2018, číslo plánu 636-68/2017.
9. Schvaluje okamžitou opravu havarijního stavu kanalizační výpustě u požární
nádrže dle zajištěné cenové nabídky.
10.
Schvaluje vyhlášení výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce. Jedná se o zadávací řízení vyhlášené mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dle
schválené zadávací dokumentace na akci s názvem zakázky zakázky: „
Komunitní centrum Vysokov č. p. 108“. Lhůta pro podání nabídek končí dne
08. 08. 2018 v 15:00 hod.
11.
Schvaluje členy hodnotící komise zakázky „ Komunitní centrum Vysokov
č. p. 108 „ ve složení: Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová (člen komise), brig.
gen. Mgr. Martin Červíček (náhradník), Petr Čejchan (člen komise), Petr Šubrt
(náhradník), Jiří Kosinka ml. (člen komise), Zdeněk Kosinka (náhradník), Ing.
Michal Škoda (člen komise), J. Kosinka st. (člen komise).
12.
Schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 15/11 se
zhotovitelem společností SURPMO a.s., se sídlem Opletalova ul. 1626/36, 110
00 Praha 1, zmocněnec pro jednání smluvní a věcná: Ing. arch. Alena Koutová,
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vedoucí Projektového střediska, Třída ČSA 218, 500 03 Hradec Králové, IČ:
018 07 935, DIČ: CZ699000955.
13.
Bere na vědomí rozhodnutí Valné hromady akciové společnosti VAK
Náchod, a.s. o přeměně listinných akcií na akcie zaknihované a pověřuje
starostku k vkladu akcií obce Vysokov na majetkový účet.
14.
Schvaluje zřízení majetkového účtu obce u KB Náchod, kde budou akcie
zaknihované, zaevidovány.
15.
Schvaluje vstup Obce Vysokov do Svazu měst a obcí ČR, se sídlem 5.
května 1640/65, 140 00 Praha 4. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu
přihlášky.
16.
Schvaluje uzavření Darovací smlouvy s manželi Truněčkovými, trvalým
bytem Vysokov č. p. 35, 547 01 Náchod na pozemky p. č. 337/10 v k. ú.
Vysokov o výměře 56 m2, trvalý travní porost, p. p. č. 335/7 v k. ú. Vysokov o
výměře 80 m2, trvalý travní porost a p. p. č. 335/5 v k. ú. Vysokov o výměře
43 m2, ovocný sad za účelem zřízení místní komunikace po předmětných
pozemcích. Na předmětu daru p. p. č. 335/5 a 337/10 v k. ú. Vysokov vázne
věcné břemeno cesty a věcné břemene chůze a jízdy a na p. p. č. 335/7 v k. ú.
Vysokov věcné břemeno cesty, věcné břemeno chůze a jízdy a věcné břemene
zřizování a provozování vedení.
17.
Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 597/1 v k. ú.
Vysokov o výměře 1 378 m2 - ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Vysokov.
18.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Starostce – vyvolat jednání s Obcí Studnice, Vak a.s., k řešení páteřního vodovodu a
kanalizace na „Sedláčkově kopci“
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Z. Kosinka

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 7. července 2018
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 6/2018
4) Zpráva finančního výboru
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