Zasedání ZO 12/2014 dne 29. 12. 2014

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV
12/2014
dne 29. prosince 2014 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni:
Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, brig.gen.Mgr.M. Červíček, Mgr. L. Čepa, J. Kosinka st., P.
Čejchan, J. Kosinka ml., N. Pinkavová
Omluveni: Z. Kosinka
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu: J. Kosinka ml., N. Pinkavová
Návrhová komise: J. Kosinka st., P. Čejchan
Zapisovatel: Z. Hovorková

7 hlasů ano
7 hlasů ano

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

Návrh rozpočtu na rok 2015
Zpráva finančního výboru
Pronájem nebytových prostor v č.p. 141
Rozpočtové opatření č. 14 a 15/2014
Závěrečná zpráva kontroly využití finančních prostředků u místních spolků
Závěrečná zpráva kontroly využití finančních prostředků pro Osvětovou besedu
Vysokov
Smlouva o zajištění přezkumu hospodaření
Různé:
 Žádost o pronájem obecního bytu v č.p. 108

Rozšíření programu:
9)
Dodatek ke Smlouvě č. 950459 M. Pedersen a.s., Hradec Králové
10) Záměr pronájmu nerezové kuchyně
11) Odborné posouzení stromů
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 22.12.2014 do 29.12.2014.
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).
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Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana J.
Kosinku ml. a pana N. Pinkavová, návrhovou komisí J. Kosinka st. a P. Čejchana, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.
Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Program jednání byl doplněn o 3 body:
B. 9) Dodatek ke Smlouvě č. 950459 M. Pedersen a.s., Hradec Králové
B. 10) Záměr pronájmu nerezové kuchyně
B. 11) Odborné posouzení stromů
Usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (N. Pinkavová, J.
Kosinku ml.), návrhovou komisi (J. Kosinka st., P. Čejchan) a zapisovatele jednání zastupitelstva
(Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:
7 hlasů ano
Usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání a rozšíření programu
jednání o body B. 9) – B. 11).
Výsledek hlasování:
7 hlasů ano

1/ Návrh rozpočtu na rok 2015
V 17.15 hodin se dostavil na jednání zastupitelstva Mgr. L. Čepa.
Starostka přečetla přítomným návrh rozpočtu na rok 2015. Finanční výbor navrhl a předal návrh
rozpočtu na rok 2015 dne 08. 12. 2014, který byl zákonným způsobem zveřejněn od 11. 12. 2014 do
29. 12. 2014. Návrh rozpočtu pro rok 2015: daňové příjmy ve výši 4.678.700,- Kč, nedaňové příjmy
550.300,- Kč, kapitálové příjmy 543.000,- Kč, přijaté dotace od státu na výkon státní správy
88.900,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši 5.859.700,- Kč. Financování třída 8: uhrazené
splátky dlouhodobě přijatých půjček (-) 510.000,- Kč, změna stavu krát.pen. prostředků na b. účtech
1.884.000,- Kč, financování ve výši 1.374.000,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.647.900,- Kč,
kapitálové (investiční) výdaje ve výši 2.586.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce 7.233.900,- Kč.
Rozpočet obce pro rok 2015 je navržen jako schodkový v závazných ukazatelích paragrafech a
třídách 1, 4 a 8 v položkách se zapojením třídy s tím, že schodek bude hrazen 8 financování (fin.
prostředky z minulých let). Veškeré změny rozpočtu, které budou prováděny v roku 2015
rozpočtovými opatřeními, bude schvalovat místostarostka a předsedkyně finančního výboru a
dodatečně je předloží ke schválení. ZO při nejbližším zasedání. ZO pověřuje místostarostku a
předsedkyni finančního výboru k prování rozpočtových opatření na rok 2014.
Usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočet na rok 2015 následovně: daňové
příjmy ve výši 4.678.700,- Kč, nedaňové příjmy 550.300,- Kč, kapitálové příjmy 543.000,- Kč,
přijaté dotace od státu na výkon státní správy 88.900,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši
5.859.700,- Kč. Financování třída 8: uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (-) 510.000,Kč, změna stavu krát. peněžních prostředků na bankovních účtech 1.884.000,- Kč, financování ve
výši 1.374.000,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.647.900,- Kč, kapitálové (investiční) výdaje
ve výši 2.586.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce 7.233.900,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2015
je navržen jako schodkový v závazných ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách se
zapojením třídy s tím, že schodek bude hrazen 8 financování (finanční prostředky z minulých let).
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano
Usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetencí místostarostky (Z. Hovorkové)
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a předsedkyně finančního výboru (N. Pinkavové) k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v
následujících případech:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, kdy
zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií, nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady.
b) Úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledu a další výdaje, kdy
schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován, a v dalších případech.
Zastupitelstvo bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedkyně finančního výboru (N. Pinkavové) na nejbližším
zasedání zastupitelstva s podáním stručného odůvodnění (odůvodnění lze podávat i ústně).
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano

2/ Zpráva finančního výboru
Starostka předala slovo předsedkyni finančního výboru N. Pinkavové, která seznamila zastupitele
se zprávou finančního výboru konaným dne 08. 12. 2014 na Obecním úřadu Vysokov v 18:00
hodin. Finanční výbor připravil Návrh rozpočtu na rok 2015. Dne 8. 12. 2014 nebyla známa částka
na dotaci od státu na výkon státní správy, proto finanční výbor použil částku z minulého roku tj.
87.900,- Kč. Dne 16. 12. 2014 byl obci Vysokov doručen z KÚ KVHK finanční vztah státního
rozpočtu k rozpočtu obce Vysokov na rok 2015 ve výši 88.400,- Kč. Z tohoto důvodu budou
celkové příjmy navýšeny o 500,- Kč oproti částce, která je ve zprávě, tj. příjmy obce 5.859.900,- Kč
a financování 1.884.000,- Kč tj. celkové příjmy obce ve výši 7.743.900,- Kč. Běžné výdaje obce
navýšeny též o 500,- Kč tj. 4.647.900,- Kč, kapitálové výdaje 2.586.000,- Kč, výdaje celkem
7.233.900,- Kč a splátka úvěru (podporované bydlení) 510.000,- Kč tj. celkové výdaje 7.743.900,Kč.
Usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 8.
prosince 2014.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano

3/ Pronájem nebytových prostor v č.p. 141
Starostka seznámila zastupitele se záměrem pronájmu nebytových obecních prostor v objektu č.p.
141. Záměr pronájmu nebytových prostor o výměře (26m2) schválilo zastupitelstvo na svém
jednání dne 26. listopadu 2014 pod bodem usnesení č. 12/11/2014. Záměr byl zákonným způsobem
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 5. 12. 2014 do 23. 12. 2014. Do dnešního dne se o
pronájem těchto prostor přihlásila pouze M. Antošová. Zastupitelé navrhují ponechat měsíční
nájemné ve výši 450,- Kč/měsíc, smlouva na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje pronájem nebytových prostor paní M.
Antošové na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 s dvou měsíční výpovědní lhůtou za
měsíční nájemné ve výši 450,- Kč/měsíc. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
7 hlasů ano, 1 hlas se zdržel

4/ Rozpočtové opatření č. 14 a č. 15/2014
Paní starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 14/2014 za měsíc listopad.
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Příjmy obce byly navýšeny o částku 8.500,- Kč (daň z příjmů FO z kapitál. výnosů). Výdaje obce
byly navýšeny o částku 8.500,- Kč (odvedené navýšené příjmy obce do rezervy obce). Výdaje obce
nebyly navýšeny, dochází ke změnám v čerpání v rámci paragrafů (lesní hospodářský plán, vývoz
tříděného odpadu, elektrická energie budovu OÚ, údržba softwarových programů, povinné pojištění
na veřejné zdravotní pojištění, vývoz komunálního odpadu ze sběrného dvora, povinné pojištění na
soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst.). Z rezervy obce čerpána částka ve výši 68.200,- Kč, vše dle
podrobného rozpisu, který je přílohou zápisu.
Rozpočtová opatření č. 15/2014 za měsíc prosinec.
Příjmy obce byly navýšeny o částku 496.400,- Kč (daň z příjmů FO ze záv. činnosti a fun. pož., daň
z příjmů FO ze SVČ, daň z příjmů FO z kapit. výnosů, daň z příjmů PO, DPH, odvod loterií a
podobných her, daň z nemovitostí, nájemné bytové hospodářství, nájemné pozemků, nájemné
nerezové kuchyně, EKO-KOM a jiné). Výdaje obce byly navýšeny o částku 496.400,- Kč
(navýšené příjmy odvedeny do rezervy obce). Změny rozpočtu ve výdajích v rámci paragrafů (za
žáky MŠ Náchod, pojištění dopravních prostředků, nákup štěpkovače, nákup kompostérů, údržba
softwarových programů, nákup počítače, povinné poj.na veřejné zdravot.pojištění, povinné poj.na
soc. zab.a přísp. na st. pol. zaměstnan., platy zaměstnanců v prac. poměru aj.). Z rezervy obce
čerpána částka ve výši 605.000,- Kč, vše dle podrobného rozpisu, který je přílohou zápisu.
Usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2014 a č. 15/2014
dle přílohy.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano

5/ Závěrečná zpráva kontroly využití finančních prostředků u
místních spolků
Předsedkyně finančního výboru N. Pinkavová seznámila zastupitele s provedeným interním
auditem obce dne 3. prosince 2014 v 18:00 hodin na Obecním úřadě ve Vysokově ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole) s odkazem na ustanovení §9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků ve
výši 5.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis
Vysokov. Kontrolu využití finančních příspěvku provedla pověřené skupina ve složení: Z.
Hovorková (místostarostka), P. Čejchan (předseda kontrolního výboru), N. Pinkavová (předsedkyně
finančního výboru). Výše zmíněné mstní spolky obdržely z rozpočtu obce v roce 2014 finanční
prostředky ve výši 5.000,- Kč/každý místní spolek na provoz a režii místních spolků.
Kontrolou bylo zjištěno, že předložené doklady k vyúčtování finančních prostředků odpovídají
přidělené částce. Originály všech dokladů týkajících se vyúčtování příspěvku byly podepsány
panem P. Čejchanem (předsedou kontrolního výboru), paní N. Pinkavovu (předsedkyní finančního
výboru), Z. Hovorkovou (místostarostkou obce) a opatřeny razítkem obce. Pověřená skupina tímto
zkontrolovala využití finančních prostředků, ověřila správnost vyúčtování a konstatovala, že
finanční prostředky byly využity na provoz a režii SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal
Vysokov, SK Tenis Vysokov. Pověřená skupina zastupitelů předkládá zastupitelstvu závěrečnou
zprávu o provedené kontrole poskytnutých finančních prostředků, která je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
provedenou kontrolu využití finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč pro místní
spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov na provoz a režii.
Schvaluje závěrečnou zprávu vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro místní spolky
SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov, zpráva je přílohou
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano
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6/ Závěrečná zpráva kontroly využití finančních prostředků u
Osvětové besedy Vysokov
Předsedkyně finančního výboru N. Pinkavová seznámila zastupitele s provedeným interním
auditem obce dne 29. prosince 2014 v 16:00 hodin na Obecním úřadě ve Vysokově ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole) s odkazem na ustanovení §9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého neinvestičního finančního příspěvku ve
výši 25.000,- Kč u místního spolku Osvětová beseda Vysokov. Kontrolu využití finančního
příspěvku provedla pověřené skupina ve složení: Z. Hovorková (místostarostka), P. Čejchan
(předseda kontrolního výboru), N. Pinkavová (předsedkyně finančního výboru) a zástupce Osvětové
besedy Vysokov paní J. Majerová. Občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov obdržela
z rozpočtu obce v roce 2014 finanční prostředky ve výši 25.000,- Kč na pořádání festivalu
„Vysokovský kohout“. Finanční prostředky byly přiděleny na základě žádosti Osvětové besedy
Vysokov, dle rozpisu na využití dotace dle žádosti ze dne 17. 11. 2014.
Kontrolou bylo zjištěno, že předložené doklady k vyúčtování finančních prostředků odpovídají
rozpisu plateb dle žádosti. Originály všech dokladů týkajících se vyúčtování příspěvku byly
podepsány panem P. Čejchanem (předsedou kontrolního výboru), paní N. Pinkavovu (předsedkyní
finančního výboru), Z. Hovorkovou (místostarostkou obce) a opatřeny razítkem obce. Pověřená
skupina tímto zkontrolovala využití finančních prostředků, ověřila správnost vyúčtování a
konstatovala, že finanční prostředky byly využity dle schválené žádosti o příspěvek. Pověřená
skupina zastupitelů předkládá zastupitelstvu závěrečnou zprávu o provedené kontrole poskytnutých
finančních prostředků, která je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
provedenou kontrolu využití finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 25.000,- Kč pro
občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov na festival amatérských filmů „Vysokovský kohout“
a schvaluje závěrečnou zprávu vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro Osvětovou
besedu Vysokov, zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano

7/ Smlouva o zajištění přezkumu hospodaření
Starostka informovala zastupitele o Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření auditorem na
základě §4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků, dle cenové nabídky Ing. J. Jarkovského, Účty s.r.o., Jaroměř za cenu 15 tis. bez DPH, včetně
dopravy a konzultací (jako v minulém roce, cena se nemění). Zastupitelé pověřují starostku
k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření, na základě §4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků s auditorem Ing. J. Jarkovský, Účty s.r.o., Jaroměř za
cenu 15 tis. bez DPH, včetně dopravy a konzultací a pověřují starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano

8/ Dodatek ke Smlouvě č. 950459 Marius Pedersen, a.s., Hradec
Králové
Starostka přečetla dodatek ke Smlouvě č. 950459 Marius Pedersen a.s., Hradec Králové na
zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek TKO
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z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou Marius Pedersen a.s., upravující ceny
svozových známek pro rok 2015, včetně separace a svozu využitelných složek tříděného odpadu
(papír, sklo, plast). Uvedená smlouva se mění s platností od 1. 1. 2015. V tomto dodatku se mění
ceny služeb pro rok 2015. Ceny svozových známek zůstávají nezměněny. Zastupitelé pověřují
starostku k podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459. Svoz nebezpečného odpadu bude opět provádět
Svazek obcí 1866.
Usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 950459
na zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek
TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a
pověřují starostku k podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano

9/ Záměr pronájmu nerezové kuchyně
Záměr pronájmu kuchyňského vybavení dle smlouvy, manželé Majerovi požádali o pronájem
nerezové kuchyně včetně příslušenství pro pohostinství č.p. 71 ve Vysokově pro rok 2015.
Zastupitelé souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nerezové kuchyně včetně příslušenství dle
smlouvy na rok 2015.
Usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nerezové
kuchyně s příslušenstvím.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano

10/ Odborné posousení zdravotního stavu stromů
Starostka na základě zprávy komise pro kácení dřevin, požádala pracovníky Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, Rychnov n. Kněžnou o provedení místního terénního šetření v několika
lokalitách obce Vysokov za účelem posouzení stavu rostoucích dřevin.
Lípy na poz.p.č. 50/1 v k.ú. Vysokov (naproti bytovce, v parčíku) – jedná se o tři lípy. Jedna lípa
nebyla posuzována. Lípa č. 1 rostoucí přímo u odbočky, zdravotní stav lze hodnotit jako výrazně
zhoršený, téměř bez možnosti stabilizace. Strom i po zásahu (odlehčení koruny, odstranění suchých
větví, pahýlů a zesílených sekundárních výhonů) se bude nadále zhoršovat, bez perspektivy do
budoucna. Lípa č. 3 – strom lze stabilizovat provedením zdravotního řezu a odlehčením v celém
rozsahu koruny, instalací vazby. Ošetření stromu musí provádět odborná arboristická firma, aby
nedošlo k poškození.
Usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje na základě odborného posouzení stromů
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Rychnov n. Kněžnou pokácení 1 ks lípy přímo u odbočky
a náhradní výsadbu lípy, arboristické ošetření lípy č. 3 rostoucí v jižním cípu pozemku u hrany
toku.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano
Smrky na pozemku p.č. 191 v k.ú. Vysokov (u pomníčku) – 3 pichlavé smrky za pomníčkem
dosahují výšky cca 20m, kmeny jsou u báze vyvětvené díky růstu v porostu a blízko sebe, spodní
větve značně prořídlé, stromy mají vysoko umístěné těžiště a při nárazovém větru může dojít ke
zlomům a pádu části stromu na komunikaci. Stav stromů lze hodnotit jako zhoršený, vitalitu mírně
narušenou. V případě kácení předmětných dřevin by bylo vhodné za památník doplnit nové dřeviny,
v případě stále zelených doporučuje AOP ČR použít např. keřové tisy, které nebudou dorůstat
takové výšky.
Usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje na základě odborného posouzení stromů
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Rychnov n. Kněžnou pokácení 3 ks smrku pichlavých u
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pomníčku na p.p.č. 191 v k.ú. Vysokov a náhradní výsadbu dle Odborného posouzení stromu č.j.
01879/OH/14/S ze dne 15.12.2014 Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Výsledek hlasování:
6 hlasů ano, 1 se zdržel (Fiedlerová), 1 proti (Čepa)
Vrba na pozemku p.č. 229 v k.ú. Vysokov (u hasičárny) – vzrostlý starší strom, na kmeni staré
nezhojené rány po nevhodném ořezu spodních větví, báze již s příznaky rozkladných dřevokazných
procesů. Zdravotní stav lze hodnotit jako výrazně zhoršený, vitalitu jako zřetelně narušenou.
Usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje na základě odborného posouzení stromů
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Rychnov n. Kněžnou pokácení 1 ks vrby na pozemku p.č.
229 v k.ú.Vysokov a vhodnou náhradní výsadbu.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano
Jasan na pozemku p.č. 273 v k.ú. Vysokov (před č.p. 7) – spodní větve byly v minulosti neodborně
odstraňovány jak ze strany nad komunikací, tak nad výše vedoucí cestou k domům. Strom má
vysoko umístěné těžiště, v koruně pahýly, zdravotní stav lze hodnotit jako zhoršený, vitalitu jako
zřetelně narušenou, pomalu počíná ústup koruny.
Usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje na základě odborného posouzení stromů
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Rychnov n. Kněžnou pokácení 1 ks jasanu na pozemku
p.č. 273 v k.ú.Vysokov a vhodnou náhradní výsadbu.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano

11/ Různé:
 Žádost pana F. Hofmana o pronájem obecního bytu v č.p. 108 nad OÚ, byt po paní MUDr.
K. Kopáčkové. Pan F. Hofman je seznámen s plánovanou rekonstrukcí a uzavřením nájemní
smlouvy pouze max. do půl roku tj. do 30. 06. 2015. Nájemní smlouvu připraví paní
starostka s JUDr. J. Barešem. Výše nájemného se nemění částka 3.334,- Kč/měsíčně,
zastupitelé pověřují starostku k podpisu nájemní smlouvy.
Usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nájemní smlouvu s panem F. Hofmanem
na dobu určitou do 30. 06. 2015 s měsíčním nájemným ve výši 3.334,- Kč v č.p. 108 v obecním
bytě nad obecním úřadem (byt po paní MUDr. K.Kopáčkové) a zastupitelé pověřují starostku
k podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování:
8 hlasů ano
 Pan Jiří Kosinka ml. (velitel JPO) přednesl žádost pana Kosinky Z. ml.,člena SDH, na
uspořádání silvestra v hasičské zbrojnici. Odpovědná osoba Kosinka Zdeněk ml.
Usnesení č. 18 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje použití hasičské zbrojnice dne 31.
12.2014. Odpovědnou osobou pan Kosinka Zdeněk ml.
Výsledek hlasování:
6 hlasů ano, 2 se zdrželi (R.Fiedlerová, L.Čepa)

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání o body B. 9) –
B. 11)
3. Schvaluje rozpočet na rok 2015 následovně: daňové příjmy ve výši 4.678.700,- Kč,
nedaňové příjmy 550.300,- Kč, kapitálové příjmy 543.000,- Kč, přijaté dotace od státu
na výkon státní správy 88.900,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši 5.859.700,-
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Kč. Financování třída 8: uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (-) 510.000,Kč, změna stavu krát.peněžních prostředků na bankovních účtech 1.884.000,- Kč,
financování ve výši 1.374.000,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.647.900,- Kč,
kapitálové (investiční) výdaje ve výši 2.586.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce
7.233.900,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2015 je navržen jako schodkový v závazných
ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách se zapojením třídy s tím, že
schodek bude hrazen 8 financování (finanční prostředky z minulých let).
4. Schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů kompetencí místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedkyně
finančního výboru (N. Pinkavové) k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v
následujících případech:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií,
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady.
b) Úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledu a další výdaje,
kdy schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován, a v dalších případech.
Zastupitelstvo bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedkyně finančního výboru (N.
Pinkavové) na nejbližším zasedání zastupitelstva s podáním stručného odůvodnění
(odůvodnění lze podávat i ústně).
5. Schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 8. prosince 2014.
6. Schvaluje pronájem nebytových prostor paní M. Antošové na dobu určitou od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2015 s dvou měsíční výpovědní lhůtou za měsíční nájemné ve výši 450,Kč/měsíc. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2014 a č. 15/2014 dle přílohy
8. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provedenou kontrolu využití
finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč pro místní spolky SDH
Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov na provoz a režii.
Schvaluje závěrečnou zprávu vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro
místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov,
zpráva je přílohou tohoto zápisu.
9. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provedenou kontrolu využití
finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 25.000,- Kč pro občanské sdružení
Osvětová beseda Vysokov na festival amatérských filmů „Vysokovský kohout“ a
schvaluje závěrečnou zprávu vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro
Osvětovou besedu Vysokov, zpráva je přílohou tohoto zápisu.
10. Schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření, na základě §4 odst.
7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
s auditorem Ing. J. Jarkovský, Účty s.r.o., Jaroměř za cenu 15 tis. bez DPH, včetně
dopravy a konzultací a pověřují starostku k podpisu smlouvy
11. Schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a odstranění
komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008
uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a
pověřují starostku k podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459.
12. Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nerezové kuchyně s příslušenstvím.
13. Schvaluje na základě odborného posouzení stromů Agenturou ochrany přírody a
krajiny ČR, Rychnov n. Kněžnou pokácení 1 ks lípy přímo u odbočky a náhradní
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výsadbu lípy, arboristické ošetření lípy č. 3 rostoucí v jižním cípu pozemku u hrany
toku.
14. Schvaluje na základě odborného posouzení stromů Agenturou ochrany přírody a
krajiny ČR, Rychnov n. Kněžnou pokácení 3 ks smrku pichlavých u pomníčku na
p.p.č. 191 v k.ú. Vysokov a náhradní výsadbu dle Odborného posouzení stromu č.j.
01879/OH/14/S ze dne 15.12.2014 Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
15. Schvaluje na základě odborného posouzení stromů Agenturou ochrany přírody a
krajiny ČR, Rychnov n. Kněžnou pokácení 1 ks vrby na pozemku p.č. 229
v k.ú.Vysokov a vhodnou náhradní výsadbu.
16. Schvaluje na základě odborného posouzení stromů Agenturou ochrany přírody a
krajiny ČR, Rychnov n. Kněžnou pokácení 1 ks jasanu na pozemku p.č. 273
v k.ú.Vysokov a vhodnou náhradní výsadbu.
17. Schvaluje nájemní smlouvu s panem F. Hofmanem na dobu určitou do 30.06.2015
s měsíčním nájemným ve výši 3.334,- Kč v č.p. 108 v obecním bytě nad obecním
úřadem (byt po paní MUDr. K.Kopáčkové) a zastupitelé pověřují starostku k podpisu
nájemní smlouvy.
18. Schvaluje použití hasičské zbrojnice dne 31.12.2014. Odpovědnou osobou pan Kosinka
Zdeněk ml.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce ukládá:

podpis starostky:

podpisy místostarostů:

podpisy ověřovatelů:

Zápis napsala: Bc. Fiedlerová Renáta

Ve Vysokově dne: 7. ledna 2015

Vyvěšeno dne: 07. 01. 2015

Sejmuto dne: 26. 01. 2015.
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