Zasedání ZO 02/2018 dne 19. 11. 2018

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 02/2018 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne
19. listopadu 2018 v 18:00 hodin zasedací místnosti Obecního úřadu Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., P. Čejchan, V. Chráska,
P. Fettersová, J. Kosinka ml., D. Mádr
Omluveni: brig. gen. Mgr. M. Červíček
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

P. Fettersová, P. Čejchan
J. Kosinka st., D. Mádr
Z. Hovorková

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Možnosti výměny zdroje tepla v budově č. p. 108 (možnost získání dotace 40% z
OPŽP)
4. Cenová nabídka k zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci dotačního
programu OPŽP – ENERGOMEX s.r.o.
5. Smlouva na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na
akci „Zdroj tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov“
Rozšíření programu:
6. Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12/2018

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
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
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 11. 2018 do 19. 11.
2018.
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).

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele

Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana P.
Čejchan, P. Fettersová, návrhovou komisí J. Kosinka st., D. Mádr, zapisovatelem Z. Hovorková.
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K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

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

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2/ Schválení programu jednání

Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu a požaduje rozšíření programu:
B.6. Rozpočtové opaření č. 10, 11 a 12/2018

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu o B.6.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Možnosti výměny zdroje tepla v budově č. p. 108 (možnost
získání dotace 40% z OPŽP)
Paní starostka informovala zastupitele o aktuální dotační výzvě vyhlášenou Státním fondem
životního prostředí ČR/Ministerstvo životního prostředí, výzva č. 100 na výměnu zdroje tepla
v části budově č. p. 108 – PP, 1.NP, 2N.P. – netýká se to budovy podporovaného bydlení. Jedná
se o výměnu původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva
nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo
zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Příjem žádostí do
oblasti energetických úspor končí 31. ledna 2019. Zastupitelé se po krátké diskuzi shodli na
tom, že požadují zpracovat do příštího jednání zastupitelstva (tj. do 3. 12. 2018) Posouzení
jednotlivých variant zdroje vytápění (1. varianta tepelné čerpadlo, 2. varianta elektrokotel, 3.
varianta plynový kondenzační kotel) + zpracování návratnosti investice z hlediska dlouhodobého
horizontu. Zastupitelé pověřují starostku k zajištění posouzení variant zdroje vytápění.

4/ Cenová nabídka k zajištění podkladů pro podání žádosti o
dotaci v rámci dotačního programu OPŽP

Obci byla doručena cenová nabídka firmy Energomex s.r.o., Uralská 770/6, Praha 6, PSČ 160
00, cenová nabídka č. 2018-427PLI, ze dne 6. 11. 2018. Zajištění podkladů pro podání žádosti o
dotaci a na stavby v rámci dotačního programu POŽP PO5 v oblasti. Název projektu: Instalace
nového zdroje tepla + otopné soustavy (40% dotace) Tepelné čerpadlo vzduch – voda.
Nabídková cena: (celkem 115.000,- Kč bez DPH)
85.000,- Kč
projektová studie pro podání žádosti o dotaci – energetický posudek,
optimalizace staveb, projektová studie, položkový rozpočet, výkaz výměr,
průkaz en. náročnosti budovy dle vyhlášky 78/2013 Sb., NOVÝ STAV
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30.000,- Kč

projektová dokumentace dle vyhlášky 499/2000 Sb – DSP pro výběr
dodavatele stavby
Zastupitelé berou danou informaci na vědomí a požadují získání další cenové nabídky.

5/ Smlouva na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení
přípravy projektu na akci „Zdroj tepla a otopná soustava v
budově OÚ v obci Vysokov“

Vzhledem k tomu, že zastupitelé požadují doručení Posouzení jednotlivých variant zdroje
vytápění (1. varianta tepelné čerpadlo, 2. varianta elektrokotel, 3. varianta plynový kondenzační
kotel) + zpracování návratnosti investice z hlediska dlouhodobého horizontu navrhuje starostka
tento bod zařadit do programu příštího řádného jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje stažení bodu č. 5)
Smlouva na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na
akci „Zdroj tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov“ z jednání
zastupitelstva s tím, že bude zařazen do programu příštího řádného jednání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

6/ Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12/2018

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2018 (příloha č. 3).
Příjmy se navyšují: daň z příjmů FO 99.000,- Kč (pol. 1111), správní poplatky 2.500,- Kč (pol.
1361), daň z nemovitostí 40.000,- Kč (pol. 1511), palivové dřevo 25.000,- Kč (§3639 pol. 2111),
prodej plastové popelnice 500,- Kč (§3722 pol. 2112), KB úroky 50,- Kč (§6310 pol. 2141),
podpor.byty vodné 3.200,- Kč (§4351 pol. 2111). Příjmy převedeny do rezervy obce.
Výdaje se navyšují: 150.000,- Kč vratka INV.dotace územní plán (§6402 pol. 5364), 110.000,Kč INV. klubovna studna (§3412 pol. 6121), 1.000,- Kč klubovna stoly (§3412 pol. 5137), SP
organizace aparát 20.000,- Kč (§6171 pol. 5031), financováno z rezervy obce.
Výdaje se nenavyšují, dochází k přesunu fin.prostředků v rámci paragrafů: vodné byty 1.000,Kč (§3612 pol. 5151) – čerpáno (§3612 pol. 5169), podlim.techn.zhodnocení JOHN Deere brzdy
12.000,- Kč (§3639 pol. 5123) – čerpáno (§3639 pol. 5137), záloha EE sběrný dvůr 3.000,- Kč
(§3723 pol. 5154) – čerpáno (§3723 pol. 5139), poštovní schránky podpor.byty 1.800,- Kč
(§4351 pol. 5139) – čerpáno (§4351 pol. 5171), údržba soft.programů 4.000,- Kč (§6171 pol.
5168) – čerpáno (§6171 pol. 5171), pověřenec GDPR, prezentace na internetu 20.000,- Kč
(§6171 pol. 5169) – čerpáno (§6171 pol. 5171), klubovna vybavení kuchyně 71.000,- Kč (§3412
pol. 6122) – čerpáno (§3412 pol. 5137), MŠ Kramolna dar houpadlo 10.000,- Kč (§3111 pol.
5229) – čerpáno (§3111 pol. 5321).
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2018 (příloha č. 4).
Příjmy se navyšují: daň z příjmů FO 150.000,- Kč (pol. 1111), daň z příjmů FO vybíraná
srážkou 16.600,- Kč (pol. 1113), správní poplatky 500,- Kč (pol. 1361), TSR železný šrot
20.000,- Kč (§3723 pol. 2111), pronájem pozemků 2.000,- Kč (§3639 pol. 2131), navýšené
příjmy převedeny do rezervy obce.
Převod fin.prostředků z KB do ČS 20.0000,- Kč převedeno do výdajů 20.000,- Kč (§6330 pol.
5345).
Navýšení výdajů: ELEKTROIN rekonstrukce VO 38.000,- Kč (§3631 pol. 6121), poplatky bance
ČNB 2.700,- Kč (§6320 pol. 5163), DDHM majetek OÚ 16.000,- Kč (§6171 pol. 5137), vývoz
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komun.odpadu 20.000,- Kč (§3725 pol. 5169), EVROMAT střecha sběr.dvůr INV.95.000,- Kč
(§3723 pol. 6121), drobný majetek 8.000,- Kč (§6171 pol. 5139), Innogy plyn hasičská
zbrojnice 1.250,- Kč (§5512 pol. 5153) – výdaje čerpány z §3635 pol. 6119.
ELEKTROIN rekonstrukce VO 1.100.000,- Kč (§3631 pol. 6121) – čerpáno z pol. 8115 změna
stavu krát.fin.prostředků na bankov.účtech. Podrobný rozpis rozpočtového opatření je přílohou
zapisu.
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2018 (příloha č. 5).
Výdaje se nenavyšují, dochází ke změnám pouze v rámci paragrafů. Osvětová beseda
Vysokov 10.000,- Kč (§3313 pol. 5229) – čerpáno z (§6171 pol. 5171), vánoční tancovánky
topení 1.000,- Kč (§3399 pol. 5139) – čerpáno (§3399 pol. 5492), DPČ, SP, ZP, zálohová daň
30.000,- Kč (§3639 pol. 5021) – čerpáno (§3639 pol. 5137), Aremic – prohlídky kamerového
systému sběrný dvůr 500,- Kč (§3723 pol. 5169) – čerpáno (§3723 pol. 5139), SP organizace
aparát 10.000,- Kč (§6171 pol. 5031) – čerpáno z rezervy (§6171 pol. 5901), aparát SP, ZP,
zálohová daň 100.000,- Kč (§6171 pol. 5011) – čerpáno (§6171 pol. 6121), ZP organizace
aparát 10.000,- Kč (§6171 pol. 5032), zdravotní prohlídky JPO 200,- Kč (§5512 pol. 5169) –
čerpáno (§5512 pol. 5194), AKU baterie cisterna 5.100,- Kč (§5512 pol. 5139) – čerpáno
(§5512 pol. 5153, pol. 5156), hasičská zásahová obuv 6.400,- Kč (§5512 pol. 5137) – čerpáno
z rezervy obce (§6171 pol. 5901), komunální odpad sběrný dvůr 2.000,- Kč (§3722 pol. 5169) –
čerpáno (§3722 pol. 5171).

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
12/2018, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu o B.6.
3. Schvaluje stažení bodu č. 5) Smlouva na zpracování žádosti o dotaci a
manažerské řízení přípravy projektu na akci „Zdroj tepla a otopná soustava v
budově OÚ v obci Vysokov“ z jednání zastupitelstva s tím, že bude zařazen do
programu příštího řádného jednání zastupitelstva.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12/2018, které je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Cenová nabídka firmy Energomex s.r.o., Uralská 770/6, Praha 6, PSČ 160 00, cenová
nabídka č. 2018-427PLI, ze dne 6. 11. 2018
Zastupitelstvo obce ukládá:
 Starostka zajistit Posouzení jednotlivých variant zdroje vytápění (1. varianta tepelné
čerpadlo, 2. varianta elektrokotel, 3. varianta plynový kondenzační kotel) + zpracování
návratnosti investice z hlediska dlouhodobého horizontu

4

Zasedání ZO 02/2018 dne 19. 11. 2018

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

D. Mádr

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 19. listopadu 2018
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 12/2018
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