Zasedání ZO 06/2017 dne 06. 09. 2017

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

06/2017
dne 6. září 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., P. Čejchan, J. Pozděna,
Z. Kosinka, P. Šubrt
Omluveni: brig.gen. Mgr. M. Červíček, Kosinka J. ml.
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

Z. Kosinka, J. Kosinka st.
J. Pozděna, P. Čejchana
Z. Hovorková

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Rozšíření
14)

Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě – novostavba klubovny
Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2017
Výsledek výběrového řízení „Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“
KÚ KVHK investiční dotace „Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“
smlouva č. 17RGI02-0160
Podání dotace na nákup traktorového nosiče kontejnerů 7t a nákup buňky na
nepotřebné věci obyvatel
Žádosti o pronájem obecních bytů v podporovaném domě
Koupě podílu pozemku p. č. 69 v k. ú. Vysokov (MESA PARTS s.r.o.)
Smlouva o právu provést stavbu – Bittnerovi
Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na akci „Oprava
budovy sběrného dvora Vysokov“
Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na nákup
„Velkoobjemových kontejnerů“ a „Dodávka 6 ks kontejnerů 1,1 m3 na tříděný odpad“
Provozní a manipulační řád, havarijní plán sběrného dvora
Zápis do kroniky za rok 2016
Různé:
 Oprava elektroinstalace – sběrný dvůr
 Výměna železničního mostu – uzavření komunikace III/30416 v obci Vysokov
programu:
Souhlas o souhlasu s provedením stavby „Posílení kapacity a zabezpečení
Východočeské vodárenské soustavy Náchod – Hradec Králové“

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.
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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 30. 08. 2017 do 06. 09.
2017.
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 Z. Kosinku, návrhovou komisí J. Pozděnu, P. Čejchana,
zapisovatelem Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (J.
Kosinku st., Z. Kosinka), návrhovou komisi (J. Pozděnu, P. Čejchana) 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:
14) Smlouva o souhlasu s provedením stavby „Posílení kapacity a zabezpečení
Východočeské vodárenské soustavy Náchod – Hradec Králové“

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

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě (novostavba
klubovny)
Paní starostka přečetla návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě (novostavba klubovny) č. (17_SOBS02_4121311132). Z důvodu
novostavby klubovny pro sportovní a kulturní akce na p. p. č. 91/1 v k. ú. Vysokov je třeba
zrealizovat z důvodu odběru elektrické energie na odběrném místě. Obec je vlastníkem
pozemku par. č. 91/1 v k. ú. Vysokov. Obec Vysokov je investorem stavby, obec je povinna
zaplatit PDS částku 12.500,- Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením
odběrného místa. Zastupitelé se seznámili s výše uvedenou smlouvou a souhlasí s uzavřením
smlouvy.
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Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
č. (17_SOBS02_4121311132) a pověřují starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3/ Výsledek výběrového řízení a výběr dodavatele na stavební
práce „Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“
Paní starostka oznámila zastupitelům, že ZO svým usnesením č. 07/05/2017 rozhodlo o
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“
na pozemku p. č. 91/1 v k. ú. Vysokov a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové řízení. ZO
bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení. Veřejná zakázka byla zveřejněna 16.
08. 2017 a lhůta pro doručení nabídek končila 06. 09. 2017 v 16.00 hodin.
Pan P. Čejchan informoval zastupitele, že dne 06. 09. 2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Vysokov se sešla výběrová komise ve složení: P. Čejchan, R. Sychrovská
Fiedlerová, Z. Kosinka za účelem otevírání obálek s cenovými nabídkami na výběr dodavatele na
stavební práce „Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“ na pozemku p. č. 91/1 v k.
ú. Vysokov. Pan P. Čejchan informoval zastupitele o průběhu výběrového řízení malého rozsahu,
zadávaný mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek. Ve lhůtě
pro podání nabídek byly zadavateli doručeny tři nabídky. Zastupitelstvu je předkládána "Zpráva
o hodnocení nabídek" a „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“. Hodnotícím
kritériem veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena s DPH. Výběrového řízení se
zúčastnily tyto firmy:
Hodnocení nabídek uchazečů:
Pořadové číslo Obchodní název uchazeče
1.
ALPRIM CZ s.r.o.
2.
BEZEDOS s.r.o.
3.
VŠE PRO STAVBY s.r.o.

Nabídková cena v Kč s DPH
498.675,44 Kč
537.374,82 Kč
679.872,25 Kč

Nejvýhodnější nabídkou byla tedy vyhodnocena nabídka uchazeče ALPRIM CZ s.r.o., která
splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh
usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky uchazeči s
nejnižší nabídkovou cenou, kterým je firma ALPRIM CZ s.r.o. Součástí zaslané zadávací
dokumentace je i Smlouva o dílo.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výsledek výběrového
řízení malého rozsahu zadávaný mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o
zadávání veřejných zakázek a přidělení veřejné zakázky „Novostavba klubovny pro
sportovní a kulturní akce“ uchazeči ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké
Poříčí, IČ: 288 11 470 za nabídkovou cenu 498.675,44 Kč s DPH.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
dílo s firmou ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 288 11 470
na stavební práce na akci „Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“ na p.
p. č. 91/1 v k. ú. Vysokov za nabídkovou cenu 498.675,44 Kč s DPH a pověřuje
starostku k podpisu výše uvedené Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

4/ Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního
Královéhradeckého kraje č. 17RGI02-0160

fondu

Starostka seznámila zastupitele o poskytnutí účelové investiční dotace z fondu KÚ
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Výstavba zázemí pro sportovní a kulturní aktivity
v obci“, evidované pod číslem 17RGI02-0160, účel dotace: zlepšení občanské vybavenosti –
vybudování klubovny pro sportovní a kulturní akce v Obci Vysokov. Obci je poskytována
investiční dotace ve výši 300.000,- Kč, procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích
vynaložených na realizaci projektu nesmí přesáhnout 90%. O poskytnutí dotace a uzavření této
smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném dne 19.
06. 2017 usnesením č. ZK/6/327/2017.
Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.

5/ Podání dotace na nákup nosiče kontejnerů 7t za traktor a
nákup buňky na nepotřebné věci obyvatel
Starostka seznámila zastupitele s 69. výzvou OPŽP na nákup traktorového nosiče kontejnerů
7t, výše dotace max. 25%. Traktorový nosič kontejnerů by obec využila v rámci služeb pro
občany – velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na víkend do různých částí obce. Občané
mohou do kontejnerů svážet biologický rostlinný odpad (tráva, listí apod.). V pondělí pracovníci
úřadu pomocí traktorového nosiče kontejnerů velkoobjemový kontejner odvezou. Obec by
v rámci výzvy pořídila další dva velkoobjemové kontejnery o velikosti 17m3. Další prověřovanou
možností je nákup buňky na nepotřebné věci od obyvatel. Buňku by obyvatelé využívali pro
odložení nepotřebných věcí. Ostatní obyvatelé by si z buňky mohli odebírat věci, které by
potřebovali. Fungování na principu – bazaru, ale vše by bylo ZDARMA. Zda je možné o buňku
požádat v rámci dotačního titulu, v současné době stále ještě konzultujeme. Možností výzvy je i
pořízení přístřešků na kontejnery.
Starostka dále informovala o nabídce firmy Dotace snadno spol. s r.o., Mělník na možnost
podání žádosti o dotaci. Nabídková cena 49.000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti na OPŽP
ČR na nákup traktorového nosiče kontejnerů 7t, 2 ks velkoobjemových kontejnerů
(17m3), 1 ks buňka na nepotřebné věci, 4 ks přístřešků na kontejnery.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 6 bylo schváleno
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Zasedání ZO 06/2017 dne 06. 09. 2017

6/ Žádosti o pronájem obecním bytů v podporovaném domě (č.
p. 108)

Starostka zrekapitulovala stav nájemníků v obecních bytech. Panu J. F. bude ukončena
nájemní smlouva k 30. 10. 2017. Od 1. 11. 2017 bude nájemní smlouva na tento byt uzavřena
s paní M. A..
Starostka přečetla doručené písemné žádosti obyvatel o možnost uzavření nájemní smlouvy
na byt č. 1 (přízemní byt v č. p. 108 – podporované bydlení), o velikosti 2 +1 s příslušenstvím,
o celkové výměře 52,69 m2. Původní nájemce pan J. N., žádá zastupitelstvo o prodloužení
nájemní smlouvy do 30. 11. 2017 z důvodu dořešení bytové situace – financování následného
bydlení.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje prodloužení Smlouvy o
nájmu bytu pana J. N., uzavřené dne 4. 9. 2014 do 30. 11. 2017, kdy bude byt č. 1
předán starostce obce dle článku IX. Smlouvy o nájmu bytu ze dne 4. 9. 2014.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
Žádosti:
1) Slečna K. Nováková – nemá trvalý pobyt v obci Vysokov
2) Slečna T. Mrštíková – nemá trvalý pobyt v obci Vysokov
3) Paní O. Špinlerová – nemá trvalý pobyt v obci Vysokov
4) Pan Z. Kosinka ml. – trvalý pobyt v obci Vysokov
Obecní byty v podporovaném domě byly vystavěny prvotně a především k uspokojení potřeb
občanů Obce Vysokov, což je i jedním z kriterií pro přidělování bytů v obecních domech.
Z tohoto důvodu se zastupitelé shodli na žádosti pana Z. Kosinky ml.. Ke dni uzavření nájemní
smlouvy je příslušníkem domácnosti nájemce pana Z. Kosinky ml. slečna K. Matěnová.
Vzhledem k tomu, že pan Z. Kosinka ml., nesplňuje podmínky cílové skupiny, pro kterou je
tento byt určen, bude s ním uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 12. 2017 do 30.
11. 2018. Ostatní náležitosti nájemní smlouvy (zálohy vodné 200,- Kč/měsíčně, internet, TV,
SAT – 100,- Kč/měsíčně, nájemné 2.108,- Kč/měsíčně) jsou ponechány dle původní „Smlouvy o
nájmu bytu“, tak jak je schválilo MMR ČR (poskytoval dotace na výstavbu podporovaných bytů).

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
nájmu bytu s pana Z. Kosinkou ml. na dobu určitou od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018,
nájemné 2.108,- Kč/měsíčně, zálohy vodné 200,- Kč/měsíčně, služby TV, SAT,
internet 100,- Kč/měsíčně a pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o nájmu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 8 bylo schváleno

7/ Koupě podílu pozemku p. č . 69 v k. ú. Vysokov (MESA
PARTS s.r.o.)
Vzhledem k tomu, že bylo nalezeno jiné řešení, není tento bod již relevantní.
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8/ Smlouva o právu provést stavbu (manželé Bittnerovi)
Vzhledem k tomu, že bylo nalezeno jiné řešení, není tento bod již relevantní.

9/ Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr
dodavatele na stavební práce „Oprava budovy sběrného dvora
Vysokov“
Paní starostka seznámila zastupitele s projektovou dokumentací zpracovanou firmou Projekce
Pohl – Ing. Václav Pohl, Padolí 188, 549 31 Hronov, Zbečník, IČ: 020 33 861 na stavební práce
„Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“ na pozemku p. č. 902/4 v k. ú. Vysokov. Na výše
uvedené stavební práce bude vypsáno výběrové řízení malého rozsahu zadávanou mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek. Starostka navrhla členy a
náhradníky výběrové komise ve složení:
Fiedlerová Renáta (náhradník Hovorková Zdeňka)
Čejchan Petr (náhradník Kosinka Zdeněk)
Kosinka Jiří st., (náhradník Pozděna Jan)
Otevírání obálek s nabídkami a výběr dodavatele bude dne 27. 09. 2017 v 16:00 hodin, kdy
bude končit lhůta pro podání nabídek na stavební práce „Oprava budovy sběrného dvora
Vysokov“ na pozemku p. č. 902/4 v k. ú. Vysokov“.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vypsání výběrového
řízení malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o
zadávání veřejných zakázek na stavební práce „Oprava budovy sběrného dvora
Vysokov“ a jmenuje členy výběrové komise ve složení: Fiedlerová R. (náhradník
Hovorková Z.), Čejchan P. (náhradník Kosinka Z.), Kosinka J. st. (náhradník Pozděna
J.).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10/ Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr
dodavatele na dodávku „Dodávka 2 ks velkoobjemových
kontejnerů 10m3“
Paní starostka seznámila zastupitelé s vypsáním poptávkového řízení malého rozsahu
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.
Starostka navrhla členy a náhradníky výběrové komise ve složení:
Fiedlerová Renáta (náhradník Hovorková Zdeňka)
Čejchan Petr (náhradník Kosinka Zdeněk)
Kosinka Jiří st., (náhradník Pozděna Jan)
Otevírání obálek s nabídkami a výběr dodavatele bude dne 27. 09. 2017 v 16:00 hodin, kdy
bude končit lhůta pro podání nabídek na dodávku „Dodávka 2 ks velkoobjemových kontejnerů
10m3“.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vypsání poptávkové
řízení malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o
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zadávání veřejných zakázek na dodávku „Dodávka 2 ks velkoobjemových
kontejnerů 10m3,“ a jmenuje členy výběrové komise ve složení: Fiedlerová R.
(náhradník Hovorková Z.), Čejchan P. (náhradník Kosinka Z.), Kosinka J. st.
(náhradník Pozděna J.).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr
dodavatele na dodávku „Dodávka 6 ks kontejnerů 1,1 m3 na
tříděný odpad“
Paní starostka seznámila zastupitelé s vypsáním poptávkového řízení malého rozsahu zadávanou
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek. Starostka navrhla
členy a náhradníky výběrové komise ve složení:
Fiedlerová Renáta (náhradník Hovorková Zdeňka)
Čejchan Petr (náhradník Kosinka Zdeněk)
Kosinka Jiří st., (náhradník Pozděna Jan)
Otevírání obálek s nabídkami a výběr dodavatele bude dne 27. 09. 2017 v 16:00 hodin, kdy
bude končit lhůta pro podání nabídek na dodávku „Dodávka 6 ks kontejnerů 1,1 m3 na tříděný
odpad“.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vypsání poptávkové
řízení malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o
zadávání veřejných zakázek na dodávku „Dodávka 6 ks kontejnerů 1,1 m3 na
tříděný odpad“ a jmenuje členy výběrové komise ve složení: Fiedlerová R.
(náhradník Hovorková Z.), Čejchan P. (náhradník Kosinka Z.), Kosinka J. st.
(náhradník Pozděna J.).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11/ Provozní a manipulační řád, havarijní plán sběrného dvora
Vysokov
Starostka seznámila zastupitele s cenovou nabídkou firmy ENVIPARTNER s.r.o., Brno na
služby spojené se zpracováním a vyhotovením provozního řádu a havarijního plánu sběrného
dvora. Cenová kalkulace provozního a manipulačního řádu 19.360,- Kč s DPH. Cenová kalkulace
havarijního plánu 19.360,- Kč. Provozní řád i havarijní plán vypracován do 30 dnů od obdržení
podkladů objednatele. Jiné cenové nabídky nebyly obci doručeny. Zastupitelstvo ukládá panu P.
Šubrtovi zajištění dalších cenových nabídek na zpracování provozního a manipulačního řádu a
havarijního plánu sběrného dvora.

12/ Zápis do kroniky obce za rok 2016
Starostka ve spolupráci s paní kronikářkou obce Mgr. H. Bohadlovou zpracovaly návrhu Zápisu
do kroniky obce za rok 2016.
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Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Zápis do kroniky obce
za rok 2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

3/ Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2017
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9/2017 – červenec.
Příjmy byly navýšeny o 13.000,- Kč (13.000,- Kč prodej palivového dřeva P §3639 pol. 2111).
Navýšené příjmy byly převedeny do rezervy obce. (§6171 pol. 5901)
Výdaje se měnily pouze v rámci paragrafů. (3.000,- Kč občerstvení setkání seniorů V §3399
pol. 5175, 1.000,- Kč Věstník Královéhradeckého kraje V §6171 pol. 5136, 5.000,- Kč ND na
opravu štěpkovače V §3745 pol. 5139, 1.000,- Kč občerstvení na jednání V §6171 pol. 5175,
3.000,- Kč tabule do zasedací místnosti, nástěnky V §6171 pol. 5139). Výdaje ve výši 13.000,Kč financovány z rezervy obce. (§6171 pol. 5901). Změny ve výdajích v rámci daného
paragrafu: (1.400,- oprava vodoinstalace byty V §3612 pol. 5171, 400,- Kč JPO lékařské
prohlídky V §5512 pol. 5169, 1.500,- Kč záloha plyn hasičárna V §5512 pol. 5153). Zastupitelé
souhlasí s rozpočtovým opatřením dle rozpisu.
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2017 – srpen.
Příjmy byly navýšeny o 80.000,- Kč (80.000,- Kč daň z hazardních her P pol. 1381). Navýšené
příjmy byly převedeny do rezervy obce. (§6171 pol. 5901)
Výdaje se měnily pouze v rámci paragrafů. (V 2.060,- Kč BOZP knihovna, §3314 pol. 5169, V
48.000,- Kč podání žádost o dotaci na opravu sběrného dvora a nákup kontejnerů §3723 pol.
5169, V 10.000,- Kč Agrico ND na opravu příkopového ramena, V 6.000,- Kč mobilní
planetárium na Rozloučení s létem § 3399, pol. 5169, V 19.360,- Kč provozní a manipulační řád
sběrného dvora §3723 pol. 5169, 19.360,- Kč havarijní plán sběrného dvora § 3723 pol. 5169).
Výdaje financovány z rezervy obce ve výši 104.780,- Kč (§6171 pol. 5901). Zastupitelé souhlasí
s rozpočtovým opatřením dle rozpisu.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření
č. 9 a č. 10/2017, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

13/ Různé:
 Výměna železničního mostu ev.č. 30416-2 – firma Chládek a Tintěra, Pardubice
budou provádět výměnu mostní konstrukce železničního mostu ev. č. 30416-2 na trati
Václavice – Starkoč nad silnicí III/304 16 (dolní most u pohostinství). Uzavírka bude od
20. 09. 2017 do 5. 10. 2017, pěším bude průchod umožněn. Od 20. 09. 2017 do 25. 09.
2017, vyloučen veškerý provoz, včetně autobusů (do 8:00 a po 17:00 hodině autobusy
projedou), od 26. 09. 2017 do 5. 10. 2017 vyloučen veškerý provoz kromě autobusů.
Zastupitelé ukládají paní starostce připravit dokument o uzavírce mostu a zajisti roznos
do domácností.
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Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.
 Oprava železniční tratě Václavice - Starkoč paní starostka přečetla žádost SGJW
Hradec Králové spol. s r.o., Hradec Králové o možnosti průjezdu nákladních automobilů
po místní komunikace kolem pomníku Lva v termínu od 11. 09. 2017 do 20. 10. 2017
z důvodu vývozu kameniva. Paní starostka požádá firmu SGJW spol. s r.o., o
harmonogram vývozu materiálu a tento harmonogram předá dotčeným majitelům
nemovitostí. Před započetím vývozu pan Z. Kosinka zdokumentuje technický stav místní
komunikace k pomníku Lva. Průjezd nákladních automobilů po místní komunikaci
k pomníku Lva je možný, pod podmínkou, že po ukončení stavby, bude komunikace
uvedena do původního stavu.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje průjezd
nákladních automobilů po místní komunikaci k pomníku Lva v souvislosti s
opravou železniční trati Václavice – Starkoč za podmínky uvedení vozovky do
původního stavu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
 Úprava chodníku kolem RD Vjatrákových – z důvodu bezpečného procházení
obyvatel po chodníku kolem RD Vjatrákových nutnost odstranit ostružiny, které zasahují
do chodníku. Starostka zašle žádost o odstranění ostružin manželům Vjatrákovým.

14/ Smlouva o souhlasu s provedením stavby „Posílení
kapacity a zabezpečení Východočeské vodárenské soustavy
Náchod – Hradec Králové“
Starostka informovala zastupitele o žádosti firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Praha 5 – Smíchov, která zastupuje investora akce VAK Náchod a.s., Náchod. Smlouva se týká
souhlasu s provedením stavby „Posílení kapacity a zabezpečení Východočeské vodárenské
soustavy Náchod – Hradec Králové“ a to položení nového vodovodního potrubí do pozemku p. č.
506/23 v k. ú. Vysokov. Předpokládaný termín realizace je rok 2020. Termín zahájení
stavebních prací oznámí investor vlastníkovi s 14-ti denním předstihem. Vznikne-li vlastníkovi
majetková újma prokazatelně způsobená v důsledku realizace předmětné stavby (dle č. II. této
smlouvy), stavebník se zavazuje vlastníkovi tuto újmu nahradit. Před vydáním stavebního
povolení smluvní strany uzavřenou: Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě za úplatu ve výši 100,- Kč/m položeného potrubí a Nájemní smlouvu ve výši 50,Kč/m2/rok, v případě že na pozemku bude dočasný zábor.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
souhlasu s provedením stavby „Posílení kapacity a zabezpečení Východočeské
vodárenské soustavy Náchod – Hradec Králové“ s firmou Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 481 72 928 a pověřuje starostku
k podpisu výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
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USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B 14.).
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě č. (17_SOBS02_4121311132) a
pověřují starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
4. Schvaluje výsledek výběrového řízení malého rozsahu zadávaný mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek a přidělení
veřejné zakázky „Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce“
uchazeči ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 288
11 470 za nabídkovou cenu 498.675,44 Kč s DPH.
5. Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597,
549 32 Velké Poříčí, IČ: 288 11 470 na stavební práce na akci „Novostavba
klubovny pro sportovní a kulturní akce“ na p. p. č. 91/1 v k. ú. Vysokov za
nabídkovou cenu 498.675,44 Kč s DPH a pověřuje starostku k podpisu výše
uvedené Smlouvy o dílo.
6. Schvaluje podání žádosti na OPŽP ČR na nákup traktorového nosiče
kontejnerů 7t, 2 ks velkoobjemových kontejnerů (17m3), 1 ks buňka na
nepotřebné věci, 4 ks přístřešků na kontejnery.
7. Schvaluje prodloužení Smlouvy o nájmu bytu pana J. N., uzavřené dne 4. 9.
2014 do 30. 11. 2017, kdy bude byt č. 1 předán starostce obce dle článku IX.
Smlouvy o nájmu bytu ze dne 4. 9. 2014.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu s pana Z. Kosinkou ml. na dobu
určitou od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018, nájemné 2.108,- Kč/měsíčně, zálohy
vodné 200,- Kč/měsíčně, služby TV, SAT, internet 100,- Kč/měsíčně a
pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o nájmu.
9. Schvaluje vypsání výběrového řízení malého rozsahu zadávanou mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek na stavební
práce „Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“ a jmenuje členy výběrové
komise ve složení: Fiedlerová R. (náhradník Hovorková Z.), Čejchan P.
(náhradník Kosinka Z.), Kosinka J. st. (náhradník Pozděna J.).
10.
Schvaluje vypsání poptávkové řízení malého rozsahu zadávanou mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek na
dodávku „Dodávka 2 ks velkoobjemových kontejnerů 10m3,“ a jmenuje členy
výběrové komise ve složení: Fiedlerová R. (náhradník Hovorková Z.), Čejchan
P. (náhradník Kosinka Z.), Kosinka J. st. (náhradník Pozděna J.).
11.
Schvaluje vypsání poptávkové řízení malého rozsahu zadávanou mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek na
dodávku „Dodávka 6 ks kontejnerů 1,1 m3 na tříděný odpad“ a jmenuje členy
výběrové komise ve složení: Fiedlerová R. (náhradník Hovorková Z.), Čejchan
P. (náhradník Kosinka Z.), Kosinka J. st. (náhradník Pozděna J.).
12.
Schvaluje Zápis do kroniky obce za rok 2016.
13.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 9 a č. 10/2017, které je přílohou
zápisu.
14.
Schvaluje průjezd nákladních automobilů po místní komunikaci
k pomníku Lva v souvislosti s opravou železniční trati Václavice – Starkoč za
podmínky uvedení vozovky do původního stavu.
10

Zasedání ZO 06/2017 dne 06. 09. 2017

15.
Schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu s provedením stavby „Posílení
kapacity a zabezpečení Východočeské vodárenské soustavy Náchod – Hradec
Králové“ s firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01
Náchod, IČ: 481 72 928 a pověřuje starostku k podpisu výše uvedené
smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17RGI020160
 Výměna železničního mostu ev.č. 30416-2 (úplná uzavírka komunikace III/304 16)
Zastupitelstvo obce ukládá:
 Panu P. Šubrtovi zajistit cenové nabídky na zhotovitele provozního a manipulačního řádu
sběrného dvora Vysokov a havarijního plánu sběrného dvora Vysokov
 Starostce připravit dokument o uzavírce železničního mostu a zajisti roznos do
domácností.
 brig.gen. Mgr. M. Červíček – studie odkanalizování okolí Rozkoše
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Zdeněk Kosinka

………………………….

Jiří Kosinka st.

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 16. září 2017
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2017
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