Zasedání ZO 08/2017 dne 13. 11. 2017

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

08/2017
dne 13. listopadu2017 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, Petr Čejchan
Omluveni: brig. gen. Mgr. M. Červíček
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jmenování inventurní komise na rok 2017
Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky
Kontrola využití finančních prostředků pro Osvětovou besedu Vysokov
Rozpočtové opatření
Žádost o pronájem obecních bytů v podporovaném domě
Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo „Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“, Delta
Velké Poříčí
Smlouva o dílo – technický dozor „Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“
Možnosti nákupu traktoru, dotace, leasing
Veřejné osvětlení – výměna, možnosti získání dotace
Různé:
Cenová nabídka publikace o Vysokově
Nájemní smlouva Milan Antoš

Rozšíření programu:
11.
Odkup části pozemku p. č. 179 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
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 06. 11. 2017 do 13. 11.
2017.
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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).
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu
pana P. Šubrta, J. Kosinku ml., návrhovou komisí J. Kosinku st., P. Čejchana, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

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

Pro návrh: 8 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 bod:
11)

Odkup části pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov

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

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Jmenování inventurní komise na rok 2017

Místostarostka Z. Hovorková vydala příkaz k provedení inventarizace, ve smyslu zákona č.
563/19912 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010, který se skládá z plánu
inventur na rok 2017 a složení hlavní a dílčí inventarizační komise. K inventarizaci majetku se
postupuje dle vnitřní normy č. 3/2013. Inventarizace bude zahájena dne 02. 01. 2018 a
ukončena dne 31. 01. 2018, inventura se sestavuje ke konci rozvahového dne, tj. k 31. 12.
2017. Podklady k provedení inventarizace budou předány do 03. 12. 2017. Inventarizační
komise zahájí svou činnost dne 29. 11. 2017 a ukončí ji ke dni 31. 01. 2018 do 23. 01. 2018
bude ukončeno zpracování inventurních soupisů. Inventarizační zápis bude zpracován do 25.
01. 2018.
Složení komisí:
Hlavní inventarizační komise organizační jednotky Obec Vysokov, inventarizace majetku a
dokladová inventura. Inventurní komise pro organizační jednotku obce Vysokov:
Předseda komise – J. Kosinka ml. (předseda finančního výboru)
Členové komise – Ing. H. Černá, Z. Kosinka, P. Šubrt, P. Čejchan (předseda kontrolního výboru)
Dílčí inventarizační komise organizační jednotky JPO Vysokov, inventarizace majetku a
dokladová inventarizace:
Předseda komise – J. Kosinka ml. (předseda finančního výboru)
Členové komise – J. Kosinka st., Z. Kosinka, P.Čejchan (předseda kontrolního výboru), Ing. H.
Černá, P. Šubrt
2

Zasedání ZO 08/2017 dne 13. 11. 2017

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje hlavní inventarizační
komisi pro organizační jednotku Obec Vysokov (inventarizace majetku a dokladová
inventura) komise ve složení: J. Kosinka ml. (předseda finančního výboru), Ing. H.
Černá (člen), Z. Kosinka (člen), P. Šubrt, (člen), P. Čejchan (předseda kontrolního
výboru. Dílčí inventarizační komisi pro organizační jednotku JPO (inventarizace
majetku a dokladová inventura) komise ve složení: J. Kosinka ml. (předseda
finančního výboru), J. Kosinka st. (člen), Z. Kosinka (starosta SDH), P. Čejchan
(předseda kontrolního výboru), Ing. H. Černá, P. Šubrt. Zastupitelstvo obce Vysokov
schvaluje plán inventur na rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2/ Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky

Starostka obce navrhuje složení komise (J. Kosinka ml, P. Čejchan, R. Sychrovská Fiedlerová)
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 10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal
Vysokov, SK Tenis Vysokov. Výše zmíněné místní spolky doloží doklady k vyúčtování příspěvku
v pondělí dne 18. 12. 2017 v 17:00 hodin. Závěrečné zprávy o kontrolách poskytnutých
neinvestičních finančních příspěvků budou předloženy na příštím jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 4 – 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) složení kontrolní komise P. Čejchan (předseda
kontrolního výboru), J. Kosinka ml. (předseda finančního výboru), R. Sychrovská
Fiedlerová k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého finančního
příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK
Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3/ Kontrola využití finančních prostředků pro Osvětovou
besedu Vysokov

Starostka obce navrhuje složení komise (J. Kosinka ml., P. Čejchan, Z. Hovorková) 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 25.000,- Kč pro místní spolek Osvětová beseda Vysokov na uspořádání
amatérského filmového festivalu Vysokovský Kohout. Osvětová beseda Vysokov doloží doklady k
vyúčtování příspěvku do 18. 12. 2017 v 17:30 hodin. Závěrečná zpráva o kontrole poskytnutého
neinvestičního finančního příspěvku budou předložena na příštím jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
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(zákon o finanční kontrole) složení kontrolní komise P. Čejchan (předseda
kontrolního výboru), J. Kosinku ml. (předsedu finančního výboru), Z. Hovorkovou k
provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši
25.000,- Kč pro místní spolek Osvětová beseda na uspořádání amatérského
filmového festivalu Vysokovský Kohout.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4/ Rozpočtové opatření č. 12/2017

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2017 – říjen
Příjmy byly navýšeny o 137.500,- Kč (16.500,- Kč prodej palivového dřeva P §3639 pol. 2111,
59.895,- Kč pol. 4213 Ná 130 Zd5 ÚZ89522 SZIF dotace na pořízení lesní techniky, 61.105,- Kč
pol. 4213 Ná 130 Zd1 ÚZ89521 SZIF dotace na pořízení lesní techniky. Navýšené příjmy byly
převedeny do rezervy obce. (§6171 pol. 5901). Rezerva obce k 31. 10. 2017 v rozpočtu činí
4.260.133,72 Kč.
Příjmy i výdaje byly navýšeny o 20.720,- Kč (18.470,-Kč dotace na volby do PS Parlamentu
ČR P pol. 4111 ÚZ 98071), V(16.270,- Kč odměny volební komise § 6114 pol. 5021 ÚZ98071,
700,- Kč kancelářské potřeby volby § 6114 pol. 5139 ÚZ98071, 900,- Kč stravné volební komise
§ 6114 pol. 5169 ÚZ98071, 500,- Kč cestovné § 6114 pol. 5173 ÚZ98071, 100,- Kč volební
průkazy poštovné § 6114 pol. 5161 ÚZ98071), (P 2.250,- Kč Dimatex sběr textilu § 3723 pol.
2111, V 2.250,- Kč elektrická energie sběrný dvůr § 3723 pol. 5154).
Výdaje se měnily pouze v rámci jednotlivých paragrafů. Výdaje byly zvýšeny u záloh plynu
hasičská zbrojnice o 1.500,- Kč, čerpáno z téhož §, ale z pol. 5167 školení a vzdělávání, §3639
technické služby obce zvyšujeme výdaje na nákup PHM o 13.000,- Kč, čerpáno z téhož §, ale
z pol. 5171 opravy, platba úroků ze nájemním smluv PF ČR 100,- Kč, čerpáno z téhož §, ale
z pol. 5361 nákup kolků, §3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň obce zvyšujeme výdaje na
nákup materiálu na opravu strojů a zařízení o 10.000,- Kč, čerpáno z téhož §, ale z pol. 5169
nákup služeb, §6171 činnost místní správy zvyšujeme výdaje za občerstvení setkání s HZS
Náchod o 6.000,- Kč, čerpáno z téhož §, ale z pol. 5166 konzultační, poradenské a právní
služby. Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením dle rozpisu.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
12/2017, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

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

Starostka přečetla doručené písemné žádosti obyvatel o možnost uzavření nájemní smlouvy
do podporovaného domu.
Nové žádosti:
1) N. Formanová – trvalý pobyt v obci Vysokov
+ žádosti z minulých jednání zastupitelstva
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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 slečny N. Formanové. Vzhledem k tomu, že
slečna N. Formanová, nesplňuje podmínky cílové skupiny, pro kterou je tento byt určen, bude s
ní uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2019. Ostatní
náležitosti nájemní smlouvy (zálohy vodné 200,- Kč/měsíčně, internet, TV, SAT – 100,Kč/měsíčně, nájemné 1.774,- 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. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
nájmu bytu se slečnou N. Formanovou na dobu určitou od 01. 03. 2018 do 28. 02.
2019, nájemné 1.774,- 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: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

6/Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo „Oprava budovy sběrného
dvora Vysokov“, Delta Velké Poříčí

Paní starostka informovala přítomné, že dle RoPD (Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Ministerstva životního prostředí), je nutné uzavřít Dodatek č. 1 ke SOD s firmou DELTA Velké
Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 633, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 83 383. Obsahem dodatku je
upřesnění poskytovatele dotace to je: Ministerstvo životního prostředí, Evropské strukturální a
investiční fondy, dotační program 11531 - Operační program životního prostředí 2014 – 2020,
prioritní osa 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifikace cíle 3. 2.
„Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Název projektu „Rozšíření a
dovybavení sběrného dvora v obci Vysokov“. Doplnění článku 2 Smlouvy o dílo bod c) zástupce
objednatele ve věcech technického dozoru: Ing. Václav Pohl, Projekce Pohl, Padolí 188, 549 31,
Hronov, IČ: 02033861.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku č. 1
Smlouva o dílo „Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“, s firmou DELTA Velké
Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 633, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 83 383 a pověřuje
starostku k podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Oprava budovy sběrného dvora
Vysokov“.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

7/ Příkazní smlouva – technický dozor „Oprava budovy
sběrného dvora Vysokov“

Dle závazných pokynů poskytovatele dotace MŽP („Ministerstva životního prostředí“) je obec
povina uzavřít příkazní smlouvu na technický dozor v případě, že se jedná o stavební práce na
akci „Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“. Starostka navrhuje uzavřít Příkazní smlouvu dle
§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na
technický dozor s firmou, Ing. Václav Pohl, PROJEKCE POHL Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ:
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02033861 za cenu 10 000,- Kč. Firma Ing. Václav Pohl, PROJEKCE POHL, Padolí 188, 549 31,
Hronov, IČ: 02033861 vyhotovila i projektovou dokumentaci na výše uvedenou stavební akci.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Příkazní
smlouvy na technický dozor na stavení práce „Oprava budovy sběrného dvora
Vysokov“ dle předložené cenové nabídky firmy Ing. Václav Pohl, PROJEKCE POHL,
Padolí 188, 549 31, Hronov, IČ: 02033861 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8. a) Možnost nákupu traktoru, dotace, leasing

Paní starostka informovala přítomné o průzkumu trhu na pořízení nového traktoru. Současný
traktor Zetor 7745, rok výroby 1990, obec pořídila v roce 2007. Technický stav traktoru –
závady na traktoru cca za 220.000,- Kč. Obec chce pokračovat v trendu poskytování vlastních
služeb a prací nikoliv zadávání externím firmám - např. vyhrnování, sekání kolem komunikací
příkopovým ramenem, práce v lese, štěpkování dřevní hmoty, štípání a rozvoz dřeva, rozvoz a
přemisťování velkoobjemových kontejnerů na biologický odpad po obci, dle požadavků občanů,
svoz odpadů, technická obsluha sběrného dvora. Z tohoto důvodu je nutné zvážit zakoupení
nového traktoru. Termín dodání nového traktoru 30. 06. 2018. Maximální částka 1.100.000,- Kč
bez DPH s tovární přípravou pro čelní nakladač, financování rok 2018 – 400.000,- Kč
(akontace), v následujících 5 letech roční částka cca 180.000,- Kč. Do budoucna obec plánuje
zakoupení čelního nakladače za 218.000,- Kč s DPH a vrácení vypůjčeného nakladače Volva, za
kterého obec ročně v rámci nájemního vztahu platí částku 20.000,- Kč. Po zakoupení nového
traktoru (06/2018) obec zváží prodej traktoru Zetor 7745 za cca 300.000,- Kč. Zastupitelé
diskutovali o nákupu nového traktoru popř. opravě stávajícího traktoru. J. Pozděna – opravil by
traktor ZETOR za cca 70.000,- Kč, J. Kosinka st. – oprava by stále mnohem více, neboť je
prasklý blok motoru a vůle v převodovce, J. Kosinka ml. – v případě poruchy traktoru, jak bude
zajištěné vyhrnování sněhu, neboť oprava by trvala min. 3 měsíce, P. Čejchan – financování
rozloženo do 5 let, výhodněji investovat do koupě nového traktoru než opravovat 30 let starý
traktor. R. Sychrovská Fiedlerová – byly prověřeny i dotační možnosti nákupu nového traktoru,
není vypsán žádný dotační titul, kde by obec splnila dotační podmínky (nedostatečná rozloha
lesa, absence příjmů ze zemědělské činnosti atd.).

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nákup nového
univerzálního kolového traktoru (rok výroby 2017 – 2018) s termínem dodání do 30.
06. 2018 s maximální přípustnou cenou 1.100.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů
Zdrželi se: 0

Proti návrhu: 2 (J. Pozděna, P. Šubrt)

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
V souladu se směrnicí obce Vysokov č. 20/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu dle článku čl. 3 bod 1 se jedná o III. kategorii veřejné zakázky. Při veřejné zakázce III.
kategorie budou osloveny nejméně 3 dodavatelé, kteří obdrží zadávací dokumentaci s přílohami
(krycí list nabídky, čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti, seznam významných
dodávek, technická specifikace, seznam poddodavatelů, návrh kupní smlouvy). Podané nabídky
budou hodnoceny hodnotící komisí ve složení: R. Sychrovská Fiedlerová, J. Kosinka st., J.
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Pozděna (náhradník Z. Kosinka). Lhůta pro podání nabídek končí dnem 18. 12. 2017 v 16:00
hodin. Kritéria pro hodnocení nabídek: 90% cena, 5% záruka v měsících, 5% rychlost servisu.
Maximální přípustná nabídková cena 1.100.000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vypsání výběrového
řízení malého rozsahu na dodávku univerzálního kolového traktoru zadávanou mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Komise pro otevírání a
hodnocení nabídek ve složení: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, J. Kosinka st., J.
Pozděna (náhradník Z. Kosinka). Lhůta pro podání nabídek končí dnem 18. 12. 2017
v 16:00 hodin, maximální přípustná cena 1.100.000,- Kč bez DPH. Kritéria pro
hodnocení nabídek: 90% cena, 5% záruka v měsících, 5% rychlost servisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

b) Možnost nákupu traktorového nosiče kontejnerů, dotace

Starostka informovala o možnosti nákupu traktorového nosiče kontejnerů z OPŽP Ministerstva
životního prostředí, výše dotace max. 25% a závisí na navýšení objemu odpadu. Realizace
nákupu cca v roce 2020. Traktorový nosič kontejnerů je nutný k manipulaci s velkoobjemovými
kontejnery, které budou rozmístěny po obci a budou sloužit k sběru biologického odpadu.
V praxi občané nemusí jezdit s biologickým odpadem až na sběrný dvůr, ale pouze k těmto
kontejnerům, které budou pracovníci obce dle požadavků občanů rozmisťovat po různých
částech obce. Velkoobjemové kontejnery budou po obci rozmisťovány po celý rok. 2 ks
velkoobjemových kontejnerů obec získala v letošním roce z Ministerstva životního prostředí,
dotačního programu OPŽP 2014 – 2020.
Termín dodání traktorového nosiče kontejnerů 30. 06. 2018. Maximální přípustná částka
400.000,- Kč bez DPH. Financování – v rozpočtu 2017 byla tato částka nevyčerpána, proto tuto
částku přesunout do rozpočtu na rok 2018.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nákup traktorového
nosiče kontejnerů (rok výroby 2017 – 2018) s termínem dodání do 30. 06. 2018 s
maximální přípustnou cenou 400.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
V souladu se směrnicí obce Vysokov č. 20/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
dle článku čl. 3 bod 1 se jedná o III. kategorii veřejné zakázky. Při veřejné zakázce III.
kategorie budou osloveny nejméně 3 dodavatelé, kteří obdrží zadávací dokumentaci s přílohami
(krycí list nabídky, čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti, seznam významných
dodávek, technická specifikace, seznam poddodavatelů, návrh kupní smlouvy). Podané nabídky
budou hodnoceny hodnotící komisí ve složení: P. Čejchan, J. Kosinka st., P. Šubrt (náhradník Z.
Kosinka). Lhůta pro podání nabídek končí dnem 18. 12. 2017 v 15:00 hodin. Kritéria pro
hodnocení nabídek: 95% cena, 5% záruka v měsících. Maximální přípustná nabídková cena
400.000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vypsání výběrového
řízení malého rozsahu na dodávku univerzálního kolového traktoru zadávanou mimo
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režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Komise pro otevírání a
hodnocení nabídek ve složení: P. Čejchan, J. Kosinka st., P. Šubrt (náhradník Z.
Kosinka). Lhůta pro podání nabídek končí dnem 18. 12. 2017 v 15:00 hodin,
maximální přípustná cena 400.000,- Kč bez DPH. Kritéria pro hodnocení nabídek:
95% cena, 5% záruka v měsících.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9/ Veřejné osvětlení – výměna, možnosti získání dotace

Starostka informovala přítomné o vypsané dotační titulu – Program Efekt z Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR na rekonstrukci veřejného osvětlení. Podíl dotace v dané dotační výzvě
je 50%. Dokumenty, které jsou nutné k žádosti o dotaci: pasport veřejného osvětlení od
autorizované firmy, energetický audit, ověření osvětlenosti pozemních komunikací dle platných
norem „světelná studie“, na základě této studie by obec musela přidat cca 30 světel veřejného
osvětlení, projektová dokumentace, energetický posudek atd. Obec má v současné době dle cca
103 světel VO. Na základě výše zjištěných informací se zastupitelé rozhodli, že oprava (výměna)
světel veřejného osvětlení v obci bude probíhat etapově z rozpočtu obce (bez dotace). Dle
předběžně zpracované cenové nabídky na výměnu světel veřejného osvětlení cca 600.000,- Kč.
Do rozpočtu obce na rok 2018 zahrnout částku 300.000,- Kč. Výměna světel bude probíhat dle
energetických „větví“ v rozvaděči. V příštím roce obec začne vyměňovat světla VO v dolní části
obce a následně bude pokračovat směr horní část obce. V příštím roce bude vypsáno
poptávkové řízení na dodávku světel veřejného osvětlení. Kompletní výměna světel VO bude
probíhat v období 2018 – 2019.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rekonstrukci
veřejného osvětlení z rozpočtu obce Vysokov. Do rozpočtu obce na rok 2018
zahrnout částku 300.000,- Kč na výměnu světel veřejného osvětlení.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

10/ Různé:

 Nájemní smlouva M. Antoš – starostka informovala zastupitele o ukončení nájemní
smlouvy paní M. Antošové, která má uzavřenou novou nájemní smlouvu v podporovaném
domě č. p. 108. V původní smlouvě paní M. Antošové, Vysokov č.p. 142 je pan M. Antoš
spoluuživatelem bytu č. p. 142. Z výše uvedeného důvodu, je nutné uzavřít nájemní
smlouvu s panem M. Antošem, Vysokov č. p. 142. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou od 14. 11. 2017 do 13. 11. 2018, výše nájemného se nemění.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Nájemní
smlouvy s panem M. Antošem, Vysokov č. p. 142 na dobu určitou od 14. 11. 2017 do
13. 11. 2018, výše nájemného se nemění a pověřuje starostku k podpisu nájemní
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
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 Cenová nabídka publikace o Vysokově (p. Jánský Zdeněk)
Pan Z. Jánský nabídl obci možnost zpracování publikace o obci Vysokov, která by
obsahovala polohopis obce s místními názvy, historii obce, zpracované výpisy z obecních
kronik, zajímavosti o obci uložené v SOkA Náchod, důležité události, místní spolky,
osobnosti vesnice J. Cita, události roku 1866, Vysokovský kohout, soupis majitelů
vysokovských usedlostí atd.. Obdobnou publikaci pan Z. Jánský zpracoval pro Obec
Provodov-Šonov, obec Studnici. Termín dokončení publikace roku 2020. Grafickou část a
výtisk si obec zajistí sama. Bude vypracována smlouva o díle s upřesněním částky za
zpracování publikace a termínu dokončení. Zastupitelé souhlasí se zpracováním publikace
obce Vysokov.

Návrh usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zpracování publikace
o obci Vysokov.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

11/ Odkup části pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov
Tento bod jednání přesunut na příští jednání zastupitelstva.

USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B 11.).
3. Schvaluje hlavní inventarizační komisi pro organizační jednotku Obec Vysokov
(inventarizace majetku a dokladová inventura) komise ve složení: J. Kosinka
ml. (předseda finančního výboru), Ing. H. Černá (člen), Z. Kosinka (člen), P.
Šubrt, (člen), P. Čejchan (předseda kontrolního výboru. Dílčí inventarizační
komisi pro organizační jednotku JPO (inventarizace majetku a dokladová
inventura) komise ve složení: J. Kosinka ml. (předseda finančního výboru), J.
Kosinka st. (člen), Z. Kosinka (starosta SDH), P. Čejchan (předseda
kontrolního výboru), Ing. H. Černá, P. Šubrt. Zastupitelstvo obce Vysokov
schvaluje plán inventur na rok 2018.
4. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) složení
kontrolní komise P. Čejchan (předseda kontrolního výboru), J. Kosinka ml.
(předseda finančního výboru), R. Sychrovská Fiedlerová k provedení
veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši
10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal
Vysokov, SK Tenis Vysokov.
5. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) složení
kontrolní komise P. Čejchan (předseda kontrolního výboru), J. Kosinka ml.
(předseda finančního výboru), R. Sychrovská Fiedlerová k provedení
9
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veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši
10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal
Vysokov, SK Tenis Vysokov.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017, které je přílohou zápisu
7. Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu se slečnou N. Formanovou na dobu
určitou od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2019, nájemné 1.774,- Kč/měsíčně, zálohy
vodné 200,- Kč/měsíčně, služby TV, SAT, internet 100,- Kč/měsíčně a
pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o nájmu.
8. Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouva o dílo „Oprava budovy sběrného
dvora Vysokov“, s firmou DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 633, 549 32
Velké Poříčí, IČ: 252 83 383 a pověřuje starostku k podpisu Dodatku č. 1
Smlouvy o dílo „Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“.
9. Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na technický dozor na stavební práce
„Oprava budovy sběrného dvora Vysokov“ dle předložené cenové nabídky
firmy Ing. Václav Pohl, PROJEKCE POHL, Padolí 188, 549 31, Hronov, IČ:
02033861 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
10.
Schvaluje nákup nového univerzálního kolového traktoru (rok výroby
2017 – 2018) s termínem dodání do 30. 06. 2018 s maximální přípustnou
cenou 1.100.000,- Kč bez DPH.
11.
Schvaluje vypsání výběrového řízení malého rozsahu na dodávku
univerzálního kolového traktoru zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Komise pro otevírání a hodnocení nabídek
ve složení: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, J. Kosinka st., J. Pozděna (náhradník
Z. Kosinka). Lhůta pro podání nabídek končí dnem 18. 12. 2017 v 16:00 hodin,
maximální přípustná cena 1.100.000,- Kč bez DPH. Kritéria pro hodnocení
nabídek: 90% cena, 5% záruka v měsících, 5% rychlost servisu.
12.
Schvaluje nákup traktorového nosiče kontejnerů (rok výroby 2017 –
2018) s termínem dodání do 30. 06. 2018 s maximální přípustnou cenou
400.000,- Kč bez DPH.
13.
Schvaluje vypsání výběrového řízení malého rozsahu na dodávku
univerzálního kolového traktoru zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Komise pro otevírání a hodnocení nabídek
ve složení: P. Čejchan, J. Kosinka st., P. Šubrt (náhradník Z. Kosinka). Lhůta
pro podání nabídek končí dnem 18. 12. 2017 v 15:00 hodin, maximální
přípustná cena 400.000,- Kč bez DPH. Kritéria pro hodnocení nabídek: 95%
cena, 5% záruka v měsících.
14.
Schvaluje rekonstrukci veřejného osvětlení z rozpočtu obce Vysokov. Do
rozpočtu obce na rok 2018 zahrnout částku 300.000,- Kč na výměnu světel
veřejného osvětlení.
15.
Schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s panem M. Antošem, Vysokov č. p.
142 na dobu určitou od 14. 11. 2017 do 13. 11. 2018, výše nájemného se
nemění a pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy.
16.
Schvaluje zpracování publikace o obci Vysokov.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
Brig.gen.Mgr. M. Červíčkovi – zjistit majitele horního mostu přes I/33
10
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Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Jiří Kosinka ml.

………………………….

Petr Šubrt

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 22. listopadu 2017
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 12/2017
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