Zasedání ZO 09/2016 dne 12. 12. 2016

bec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

09/2016
dne 12. prosince 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka ml., J. Kosinka st., P. Čejchan, J.
Pozděna, brig.gen. Mgr. M. Červíček
Omluveni: N. Pinkavová, Z. Kosinka
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM:
1)

Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN Amper
Market a.s., Praha 4
2) Smlouva s odborným lesním hospodářem – obecní les
3) Zpráva odborného lesního hospodáře
4) Zpráva velitele JPO
5) Rozpočtové opatření č. 11/2016
6) Pronájem nebytových prostor v č. p. 141
7) Pronájem nerezové kuchyně – záměr
8) Zpráva finančního výboru
9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě M. Pedersen a.s., Hradec Králové
10) Místní poplatky a ceník služeb na rok 2016
11) Různé:
Kulturní kalendář 2017
Žádost o zpřístupnění komunikace p. č. 309/25 v k. ú. Kramolna
Rozšíření programu:
12) Darovací smlouva Hospic Anežky České, Červený Kostelec
13) Darovací smlouva Městská knihovna Náchod – knižní fond
14) Pracovní poměr na dobu neurčitou Z. Kosinka ml.

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
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zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 05. 12. 2016 do 12. 12.
2016.
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 J. Kosinku st. a pana P. Čejchana, návrhovou komisí J. Kosinku ml., J. Pozděnu,
zapisovatelem Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

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

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce a rozšíření programu o body:
12) Darovací smlouva Hospic Anežky České, Červený Kostelec
13) Darovací smlouva Městská knihovna Náchod – knižní fond
14) Pracovní poměr na dobu neurčitou Z. Kosinka ml.

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B 12.) – B. 14.)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny pro hladinu NN uzavřené v roce 2015
Paní starostka přečetla Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro
hladinu NN uzavřené v roce 2015 mezi obcí Vysokov a firmou Amper Market, a.s., Praha 4, IČO:
24128376, smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2016. Dodatkem ke Smlouvě se
smluvní strany dohodly na prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy a to ta, že smlouva se
prodlužuje na dobu trvání do 30. 06. 2017. Předpokládána spotřeba do prodlouženého období
je 35 MWh. Zastupitelé souhlasí s Dodatkem ke Smlouvě a pověřují starostku k podpisu
Dodatku.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Dodatek ke Smlouvě o
sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN uzavřené v roce 2015 do 30.
06. 2017 a pověřují starostku k podpisu Dodatku smlouvy.
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/ Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
Starostka přečetla Smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře mezi Obcí Vysokov
a Hubertem Polonček, Česká Skalice, IČO: 62730380, odborným lesním hospodářem.
Předmětem smlouvy je výkon funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení §37
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obec předá lesnímu hospodáři podklady pro výkon funkce a
ostatní náležitosti lesního hospodářského plánu s platností od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2025.
Výměra pozemků zahrnutých do LHP Obce činí 14,78 ha. Odměna za činnosti prováděné dle
smlouvy 12,- Kč/hektar/1měsíc, splatná 1x ročně. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.
12. 2025. Zastupitelé souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře a pověřují starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
výkonu funkce odborného lesního hospodáře s panem Hubertem Polonček, Česká
Skalice, IČO: 62730380 na dobu určitou do 31. 12. 2025, za smluvní odměnu ve výši
12,- Kč/hektar/1měsíc tj. 2.128,- Kč a pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o
výkonu funkce odborného lesního hospodáře.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3/ Zpráva o stavu lesa obce Vysokov
Paní starostka přečetla zprávu o stavu lesa obce Vysokov. Obec Vysokov má ve svém majetku
celkem 14,78 ha lesa, z toho 10,12 ha na katastru obce Vysokov a 4,66 ha na katastru obce
Kramolna. Majetek obce dobře obhospodařován, stav kultur je v pořádku, vše vyžnuto a
ochráněno před škodami zvěří, bez výskytu škůdců. Je třeba více provádět výchovné zásahy, tj.
prořezávky a těžby do 40 let věku porostu, těžby obnovní – je možné provádět, neboť les je
zašetřený. V letošním roce z důvodu sucha, nárůst kůrovcové těžby v celé republice. Celkem
bylo vytěženo 49 m3 dřevní hmoty z důvodu kalamitních škůdců, zlomů a vývratů. Dolesněno
bylo 200 ks sazenic smrku. Problém: v současné době poškození cesta obec Kramolna 1516/9 a
366 les obec Vysokov v k. ú. Kramolna. Je nutné zaměřit výše zmiňované pozemky, následně
schůzka všech zúčastněných – vlastníku lesa, vlastníků okolních pozemků, OLH – žádost o
povolení těžby a odtěžení poškozených stromů, jejichž kořeny jsou obnaženy a hrozí vývraty na
zahradní domky.
Zastupitelé berou Zprávu o stavu lesa obce Vysokov na vědomí.

4/ Zpráva velitele JPO
Velitel JPO pan Kosinka J. ml., přečetl zprávu JPO za rok 2016. Členové JPO se zúčastnili
v náchodské hasičské zbrojnici každoročního školení JPO v počtu 40 hodin. V únoru probíhalo
kácení a prořezávka náletových dřevin. Jednotka se účastnila okrskového cvičení v Náchodě
v Plhově. JPO Vysokov se účastnila několika výjezdů – Starkoč – požár sazí v komíně, nádržka
Vysokov – ucpaný potok, odstraněn naplavený nános.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Zprávu velitele JPO
Vysokov za rok 2016
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5/ Rozpočtové opatření č. 11/2016
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2016 – listopad 2016.
Příjmy obce byly navýšeny o 85.000,- Kč (pol. 1111 daň z příjmů FO), o 10.000,- Kč (pol.
1121 daň z příjmů PO), 160.000,- Kč (pol. 1211 DPH), o 60.000,- Kč (pol. 1355 odvody z loterií
a jiných her na území obce), o 1.000,- Kč (věcné břemeno). Navýšené příjmy obce o 316.000,Kč byly odvedeny do rezervy obce (pol. 6171 par.5901).
Výdaje se měnily pouze v rámci paragrafů (par. 2212 – 112.000,- Kč oprava komunikace
„Bahenní“, par. 3745 – 35.000,- Kč ošetření lipové aleje, par. 6171 – 20.000,- Kč služby, 91.
500,- Kč vratka nevyčerpatelné dotace oprava komunikace Bahenní, par. 3639 - 10.000,- Kč
nákup kladky k lesnickému navijáku. Z rezervy obce celkem čerpáno 268.500,- Kč. V rámci
rozpočtového opatření č. 11/2016 došlo k navýšení příjmů o 47.500,- Kč. Podrobný rozpis
rozpočtového opatření je přílohou zápisu.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
11/2016 , které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6/ 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 14. 11. 2016 pod bodem usnesení č. 12/08/2016. Záměr byl zákonným
způsobem zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 22. 11. 2016 do 09. 12. 2016. Do
dnešního dne se o pronájem těchto obecních prostor přihlásila pouze paní M. Antošová.
Zastupitele navrhuji ponechat měsíční nájemné ve výši 450,- Kč/měsíc, nájemní smlouva na
dobu určitou od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 s dvou měsíční výpovědní lhůtou. Zastupitelé
pověřují starostku k podpisu nájemní smlouvy.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nájemní smlouvu na
pronájem nebytových prostor pro paní M. Antošovou na dobu určitou od 01. 01.
2017 do 31. 12. 2017 s dvou měsíční výpovědní lhůtou za měsíční nájemné ve výši
450,- Kč/měsíc. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7/ Pronájem nerezové kuchyně - záměr
Záměr pronájmu kuchyňského vybavení dle smlouvy, manželé Majerovi požádali o pronájem
nerezové kuchyně včetně příslušenství pro pohostinství č.p. 71 ve Vysokově pro rok 2017.
Zastupitelé souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nerezové kuchyně včetně příslušenství
dle smlouvy na rok 2017.
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Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu nerezové kuchyně s příslušenstvím.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8/ Zpráva finančního výboru
Paní starostka přečetla zastupitelům zprávu finančního výboru ze dne 8. prosince 2016.
Finanční výbor zpracoval Návrh rozpočtu na rok 2017. Celkové příjmy 13.476.350,- Kč z toho
příjmy 6.486.350,- Kč, samofinancování 6.990.000,- Kč. Celkové výdaje 13.476.350,- Kč, z toho
běžné výdaje 9.366.350,- Kč a kapitálové výdaje 4.110.000,- Kč. Financování: BÚ – 7.500.000,Kč a splátka úvěru 510.000,- Kč, výsledek financování 6.990.000,- Kč. Finanční výbor
vypracoval návrh místních poplatků na rok 2017.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního
výboru ze dne 8. prosince 2016, která je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě ř. 950459 M. 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 z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou Marius Pedersen a.s., upravující ceny
svozových známek pro rok 2017, včetně separace a svozu využitelných složek tříděného odpadu
(papír, sklo, plast). Uvedená smlouva se mění s platností od 1. 1. 20167 V tomto dodatku se
mění ceny služeb pro rok 2017. Ceny svozových známek zůstávají nezměněny. Zastupitelé
pověřují starostku k podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459. Svoz nebezpečného odpadu bude
opět provádět Svazek obcí 1866.

Návrh usnesení č. 10 – 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:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10/ Místní poplatky a ceník služeb na rok 2017
Starostka přítomným přečetla návrh na výši místních poplatků na rok 2017, ceník služeb na
rok 2017 včetně poplatků za vývoz popelnic.
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Ceník služeb v obci Vysokov rok 2017
1) Kopírování: A4 (jednostranně) – 2,- Kč, A4 (oboustranně) – 4,- Kč, A3 (jednostranně) –
5,- Kč, A3 (oboustranně) – 10,- Kč
2) Výpůjčka traktoru s řidičem: 500,- Kč/hod.(zaokrouhleno na celé čtvrthodiny nahoru)
3) Nakladač Volvo s řidičem: 600,- Kč/hod.(zaokrouhleno na celé čtvrthodiny nahoru)
4) Výpůjčka vleku za traktor: 150,- Kč/den
5) Palivové dřevo s dovozem: 600,- Kč za 1m3 měkké dřevo, upravené dřevo 750,- Kč/1m3
měkké, 800,- Kč za 1m3 tvrdé dřevo, upravené dřevo 950,- Kč/1m3 tvrdé dřevo, 150,Kč za 1m3 samovýroba,
6) Příspěvek k narození dítěte: 2.000,- Kč/1 dítě
7) Životní jubileum (70,75,80): 500,- Kč
8) Svozové známky na rok 2017
Zelená (52 svozů/rok) – 2.825,- Kč
Červená (42 svozů/rok) – 2.363,- Kč
Žlutá (26 svozů/rok) – 1.478,- Kč
Šedá (21 svozů/rok) – 1.181,- Kč
Modrá (13 svozů/rok) – 755,- Kč
Jednorázové známky a jednorázový svoz v plastovém pytli s logem Marius Pedersen a.s., činí
71,- Kč. Pronájem plastové popelnice 150,- Kč/ročně, pronájem plechové popelnice 164,Kč/ročně. Svozovým dnem zůstává PONDĚLÍ. Prodej svozových známek bude zahájen 02. 01.
2017 na obecním úřadě vždy v úředních hodinách.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výši místních
poplatků a ceník služeb v obci Vysokov na rok 2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11/ Různé:
21.
18.
19.
18.
13.
14.
12.
03.

Kulturní kalendář na rok 2017
01.
Sportovní ples
02.
Ples Červeného kříže
02.
Maškarní rej pro děti
03.
Ples hasičů
04.
Úklid obce
04.
Sběr železného šrotu
05.
Svátek matek
06.
Pohádkový les

--. 06.
29. 07.
26. 08.
02. 09.
---. 09.
Říjen
Listopad
Prosinec

Tenisový turnaj
Setkání seniorů
O pohár starostka Vysokova
Rozloučení s létem
Tenisový turnaj
Posvícenský desetiboj noh.hřiště
Vysokovský kohout
Rozsvícení vánočního stromu,
Půlnoční mše

Žádost o zpřístupnění komunikace p. č. 309/25 v k. ú. Kramolna
Žádost paní B. Vláškové o zpřístupnění jejího pozemku p. č. 309/23 v k. ú. Kramolna.
Paní Vlášková žádá zastupitelstvo o vypovězení pachtovní smlouvy č. 553/217/2016
s Agroprovodov a.s., Provodov – Šonov na pozemek p. č. 309/25 v k. ú. Kramolna
z důvodu zajištění přístupu k jejímu pozemku. Vzhledem k tomu, že dle výpisu z katastru
nemovitostí pozemek p. č. 309/25 v k. ú. Vysokov o výměře 441 m2, je jedná o ornou
půda nikoliv o komunikaci, zastupitelé žádost paní B. Vláškové zamítají. Pozemek paní B.
Vláškové č. 309/23 v k. ú. Kramolna je možné zpřístupnit z obecní cesty obce Kramolny
6
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p. č. 317/2 v k. ú. Kramolna a následně vyvolat jednání s manželi Prouzovými vlastníky
p. p. č. 317/1 v k. ú. Kramolna, druh pozemku – ostatní komunikace.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vypovězení pachtovní
smlouvy č. 553/217/2016 s Agroprovodov a.s., Provodov – Šonov na pozemek p. č.
309/25 v k. ú. Kramolna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 0 hlasů

Proti návrhu: 7

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 NEBYLO schváleno.

12/ Darovací smlouva Hospic Anežky České, Červený Kostelec
Starostka přečetla zastupitelům Darovací smlouvu mezi Obcí Vysokov a Oblastní charitou
Červený Kostelec, Červený Kostelec. Obec se zavazuje poskytnout Oblastní charitě Červený
Kostelec, středisku Hospic Anežky České, finanční dar. Finanční dar je určen na náklady spojené
s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České. Zastupitelé navrhují
dar ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Darovací smlouvu pro
Oblastní charitu Červený Kostelec, Červený Kostelec, IČO: 48623814 finanční dar ve
výši 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

13/ Darovací smlouva účelová – Městská knihovna Náchod
Starostka přečetla zastupitelům Darovací smlouvu účelovou mezi Obcí Vysokov a Městskou
knihovnu Náchod, o. p. s, Kamenice, IČO: 64829812. Dárce Obec Vysokov se zavazuje
poskytnout dobrovolně obdarovanému peněžitý dar na nákup knih do výměnného fondu v rámci
regionálních knihovnických služeb. Knižní fond pořízený z tohoto daru se stává součástí
výměnného fondu, který bude cirkulovat po smluvně vázaných knihovnách regionu. Zastupitelé
navrhují dar ve výši 6.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Darovací smlouvu
účelovou pro Městskou knihovnu Náchod o. p. s., Náchod, IČO: 64829812 finanční
dar ve výši 6.000,- Kč na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních
knihovnických služeb.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

14/ Pracovní poměr na dobu neurčitou
Paní starostka informovala zastupitele, že panu Z. Kosinka ml. pracujícím na obecním úřadě od
01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 skončí pracovní poměr na dobu určitou. Zastupitelé souhlasí
s prodloužením pracovního poměru pro pana Z. Kosinku ml., na dobu neurčitou, vzhledem
k tomu, že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady a vlastní patřičná řidičská a profesní
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oprávnění. Obec nebude v současné době zřizovat další pracovní místo, neboť pan Z. Kosinka
ml., nahradil pana J. Kosinku st., který bude obci vypomáhat „nárazově“ pouze v rámci dohody
o pracovní činnosti. Zastupitelé souhlasí s uzavřením pracovního poměru pro pana Z. Kosinku
ml. na dobu neurčitou.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření pracovního
poměru na dobu neurčitou pro pana Z. Kosinku ml., Vysokov č. p. 150 na pozici
technického pracovníka obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 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 12.) – B. 14.)
3. Schvaluje Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro
hladinu NN uzavřené v roce 2015 do 30. 06. 2017 a pověřují starostku
k podpisu Dodatku smlouvy.
4. Schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
s panem Hubertem Polonček, Česká Skalice, IČO: 62730380 na dobu určitou
do 31. 12. 2025, za smluvní odměnu ve výši 12,- Kč/hektar/1měsíc tj. 2.128,Kč a pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o výkonu funkce odborného
lesního hospodáře.
5. Schvaluje Zprávu velitele JPO Vysokov za rok 2016.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016 , které je přílohou tohoto zápisu.
7. Schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor pro paní M.
Antošovou na dobu určitou od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 s dvou měsíční
výpovědní lhůtou za měsíční nájemné ve výši 450,- Kč/měsíc. Zastupitelé
pověřují starostku k podpisu nájemní smlouvy.
8. Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nerezové kuchyně s příslušenstvím.
9. Schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 8. prosince 2016, která je přílohou
zápisu.
10.
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.
11.
Schvaluje výši místních poplatků a ceník služeb v obci Vysokov na rok
2016.
12.
NESCHVALUJE vypovězení pachtovní smlouvy č. 553/217/2016
s Agroprovodov a.s., Provodov – Šonov na pozemek p. č. 309/25 v k. ú.
Kramolna.
13.
Schvaluje Darovací smlouvu pro Oblastní charitu Červený Kostelec,
Červený Kostelec, IČO: 48623814 finanční dar ve výši 5.000,- Kč.
14.
Schvaluje Darovací smlouvu účelovou pro Městskou knihovnu Náchod o.
p. s., Náchod, IČO: 64829812 finanční dar ve výši 6.000,- Kč na nákup knih do
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb.
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15.
Schvaluje uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou pro pana Z.
Kosinku ml., Vysokov č. p. 150 na pozici technického pracovníka obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o stavu lesa obce Vysokov – Polonček Hubert - OLH
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostce zajistit schůzku s OLH a vlastníky pozemků u obecního lesa na k. ú. Kramolna –
dle zprávy OLH Huberta Polončeka
Starostce napsat nesouhlasné stanovisko obce Vysokov paní B. Vláškové k vypovězení
pachtovní smlouvy s Agroprovodov a.s., Provodov - Šonov

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Jiří Kosinka st.

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 22. prosince 2016
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 11/2016
3) Zápis finančního výboru ze dne 08. 12. 2016
Vyvěšeno dne: 22. 12. 2016

Sejmuto dne: 09. 01. 2017
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