Zasedání ZO 05/2018 dne 08. 08. 2018

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 05/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 8. srpna 2018
v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., brig. gen. Mgr. M.
Červíček, P. Čejchan, V. Chráska, Z. Kosinka, P. Šubrt, J. Kosinka ml.
Omluveni:
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

P. Čejchan, J. Kosinka st.
J. Kosinka ml., V. Chráska
Z. Hovorková

9 hlasů ano
9 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtové opatření č. 7/2018
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu Vysokov knn p. č. 374 pro RD 2 Jelen
Záměr prodeje části pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky stavebních prací na akci „Komunitní centrum
Vysokov č. p. 108“
KÚ KVK přijetí účelové dotace na „Vybavení klubovny – zázemí pro sporty“
SK Nohejbal – darovací smlouva
Různé:
 Žádost o dopravní retardéry – M. Holeček (komunikace Písník)
 Nákup počítače pro obecní knihovnu

Rozšíření programu:
8.
Žádost o odkoupení dlažebních kostek – Město Náchod
9.
Finanční příspěvek - Rozloučení s létem

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 30. 07. 2018 do 08. 08.
2018.
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Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 9 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. Čejchan, J. Kosinka st., návrhovou komisí J. Kosinka ml., V. Chráska, 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. Kosinku ml., V. Chrásku) a
zapisovatele jednání zastupitelstva (Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 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. Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě vystoupila starostka a podala
návrh na změnu a doplnění programu a níže uvedené body:
8) Žádost o odkoupení dlažebních kostek – Technické služby Náchod s.r.o.
9) Příspěvek na rozloučení s létem

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o bod B 8. – B 9.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017183/SOBS VB/04
Vysokov knn p. č. 374/2 pro RD Jelen

Starostka seznámila zastupitele s zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017183/SOBS VB/04 Vysokov – knn p. č. 374/2
pro RD Jelen. Obec Vysokov prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 893 v k. ú.
Vysokov, ČEZ Distruce a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ:
247 29 035, zastoupenou za základně plné moci ze dne 23. 11. 2017 CITRON GROUP ELEKTRO
s.r.o., se sídlem Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ: 260 12 138 je investorem
stavby kabelové vedení, předpokládaný rozsah omezení dotčeného pozemku p. č. 893 Věcným
břemenem činí 6bm a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku přílohy č. 1 této
smlouvy. Zastupitelé souhlasí s uzavřením Smlouvy a pověřují starostku k podpisu Smlouvy.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-122017183/SOBS VB/04 Vysokov knn p. č. 374/2 pro RD Jelen s ČEZ Distrubuce a.s,
se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035,
zastoupenou za základně plné moci ze dne 23. 11. 2017 CITRON GROUP ELEKTRO
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s.r.o., se sídlem Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ: 260 12 138 a
pověřuje starostku k podpisu Smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3/ Záměr prodeje pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov

Starostka informovala zastupitele o záměru prodeje pozemku p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov.
Záměr prodeje byl zveřejněn od 29. 06. 2018 do 16. 07. 2018. O koupi pozemku p. č. 179/2
v k. ú. Vysokov projevil zájem pan J. Kopecký, Náchod. Na základě vyhotoveného
geometrického plánu číslo 636-68/2017 Ing. L. Hornofa, Pulická 104, 517 01 Dobruška, má
pozemek p. č. 179/2 v k. ú. Vysokov výměru 346 m2, způsob využití ostatní plocha, ostatní
komunikace. Brig.gen.Mgr.M. Červíček navrhuje nechat vyhotovit odborné posouzení a cenový
návrh na prodej výše uvedené pozemku. Zastupitelé s navrženým postupem souhlasí.
Zastupitelé ukládají starostce nechat zpracovat odborné cenové posouzení prodeje pozemku p.
č. 179/2 v k. ú. Vysokov.

4/ Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci „Komunitní centrum Vysokov č. p. 108“

Starostka informovala zastupitele, že vzhledem k doručení nedostatečného množství cenových
nabídek na veřejnou zakázku „Komunitní centrum Vysokov č. p. 108“ došlo k prodloužení lhůty
pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí 19. 09. 2018 v 15:00 hodin. Prodloužení
lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Komunitní
centrum Vysokov č. p. 108“ bylo rozesláno všem osloveným uchazečům, bylo zveřejněno na
webových stránkách obce, na profilu zadavatele a elektronicky uveřejněno na portálu e-zak, tak
aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení, přiměřenosti a zákazu
diskriminace.

5/ KÚ KVK přijetí účelové dotace na dotace na „Vybavení
klubovny – zázemí pro sporty“

Starostka přečetla zastupitelům znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 18RGI02-0253, obci je poskytována
neinvestiční dotace ve výši 86.000,- Kč na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu
„Vybavení klubovny – zázemí pro sporty“, dotace je 90%, podíl obce 10%. Závěrečná zpráva
k předložení do 30. 11. 2018. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání konaném dne 18. 06. 2018
usnesením č. ZK/14/998/2018.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí účelové
neinvestiční dotace ve výši 86.000,- Kč na financování výdajů vynaložených na
realizaci projektu „Vybavení klubovny – zázemí pro sporty“ a pověřují starostku
k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
v režimu de minimis č. 18RGI02-0253.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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6/ SK Nohejbal – darovací smlouva

Starostka seznámila zastupitele s darovací smlouvou Sportovní klub Vysokov, Vysokov č. p.
158, 547 01 Náchod, IČ: 270 32 868. Sportovní klub Vysokov (nohejbal) obci Vysokov poskytuje
dar ve výši 10.000,- Kč určený k financování výdajů vynaložených na realizaci projektu
„Vybavení klubovny – zázemí pro sporty“, což je spoluúčast obce na financování výdajů plynoucí
ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č.
18RGI02-0253. Zastupitelé finanční dar přijímají do svého rozpočtu a pověřují starostku
k podpisu darovací smlouvy.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření darovací
smlouvy se Sportovním klubem Vysokov, Vysokov č. p. 158, 547 01 Náchod, IČ: 270
32 868. Finanční dar ve výši 10.000,- Kč určený k financování výdajů vynaložených
na realizaci projektu „Vybavení klubovny – zázemí pro sporty“ přijímá do svého
rozpočtu. Zastupitelstvo obce Vysokov pověřuje starostku k podpisu darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7/ Různé

 Žádost o dopravní retardéry (M. Holeček) – komunikace Písník – paní starostka přečetla
žádost pana M. Holečka, Vysokov č. p. 133 ohledně umístění příčných prahů na cestu
okolo nemovitosti č. p. 133, neboť tuto komunikaci ve značné míře využívají PPL
automobily, automobily České pošty a při dopravních komplikacích v Náchodě, též řidiči,
jedoucí po I/33. Zastupitelé ukládají starostce a panu J. Kosinkovi st. projednat žádost
s panem M. Holečkem.
 Žádost paní knihovnice J. Bittnerové o zakoupení nového počítače do obecní knihovny.
Každá knížka v obecní knihovně bude opatřena čárovým kódem, z tohoto důvodu je
nutné zakoupit čtečku čárových kódů a nový počítač. Zastupitelé souhlasí s nákupem
nového počítače (15.000,- Kč) a příslušného softwarového vybavení (5.000,- Kč).

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nákup nového počítače
do obecní knihovny do částky 15.000,- Kč a příslušného softwarového vybavení do
max. částky 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
 Oprava havarijního stavu potoka u požární nádrže – pan J. Kosinka seznámil zastupitele
se zprávou o havarijním stavu potoka u požární nádrže. Celkové náklady činily
209.268,40 Kč oproti předpokládaným 400.000,- Kč. Místostarostka navrhla mimořádnou
odměnu ve výši 10.000,- Kč pro pracovníky obce (Z. K., J. K.), podílející se na
odstraňování havarijního stavu.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje mimořádnou odměnu
ve výši 10.000,- Kč/osoba pro zaměstnance pana Z. K. a pracovníka J. K. za pracovní
nasazení při odstraňování havarijního stavu potoka u požární nádrže. Jednorázová
odměna bude vyplacena ve výplatním termínu měsíce srpna.
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8/ Žádost o odkoupení dlažebních kostek – Město Náchod

Starostka seznámila zastupitele s žádostí pana M. Falty, Vysokov č. p. 19 o možnosti odkupu
20 m2 žulových dlažebních kostek. Dlažební žulové kostky vlastní Město Náchod a jsou
uskladněny v Technických službách Náchod s.r.o. Pan M. Falta použije dlažební kostky ke
zpevnění místní účelové komunikaci p. č. 8 v k. ú. Vysokov. Cena žulových dlažebních kostek
350,- Kč /m2. Vzhledem k tomu, že Město Náchod neprodává žulové dlažební kostky fyzickým
osobám, žádá Obec Vysokov o napsání žádosti na Radu Města Náchod. Pan M. Falta poskytne
obce finanční dar ve výši ceny dlažebních žulových kostek, tj. cca 7.000,- Kč. Zastupitelé
souhlasí s odesláním žádosti o odkup 20 m2 dlažebních žulových kostek na Město Náchod.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje žádost o odkup 20 m2
žulových dlažebních kostek s poskytovatelem Městem Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí finančního daru
ve výši 7.000,- Kč do svého rozpočtu od pana M. Falty, Vysokov č. p. 19, 547 01
Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9/ Finanční příspěvek – Rozloučení s létem

Starostka seznámila zastupitele s programem dětského odpoledne s názvem „Rozloučení
s létem“, které se bude konat v neděli 2. září od 14:00 hodin na tenisovém hřišti. Pro děti byla
objednána „Bublinová show“ za cenu 10.600,- Kč i s dopravou. Starostka žádá zastupitelstvo o
finanční příspěvek na „Bublinovou show“ pro děti. V minulém roce obec ze svého rozpočtu
hradila Mobilní planetárium pro děti. Zastupitelé navrhli jako příspěvek na „Rozloučení s létem“
částku 5.000,- Kč na pokrytí nákladů „Bublinové show“, 5.600,- Kč bude hrazeno z dětského
konta.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje finanční příspěvek ve
výši 5.000,- Kč na „Bublinovou show“ na Rozloučení s létem.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

1/ Rozpočtové opatření č. 6/2018

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2018 (příloha č. 3).
Výdaje se navyšují, nákup traktoru John Deere 900.000,- Kč § 3639 pol. 6123 čerpáno
změnou stavu na krátk. prostředků na bankovním účtu pol. 8115.
5

Zasedání ZO 05/2018 dne 08. 08. 2018

Příjmy i výdaje se navyšují 200.000,- Kč splátka úvěru na podporované bydlení § 6330 pol.
5345, v příjmech převody z rozpočtových účtů § 6330 pol. 4134.
Výdaje se nadvyšují: zateplení přístřešku sběrného dvora 110.000,- Kč § 3723 pol. 6121,
oprava havarijního stavu potoka u požární nádržky 65.250,- Kč § 2333 pol. 5171, elektrická
energie sběrný dvůr 4.000,- Kč § 3723 pol. 5154. Výdaje čerpány z rezervy obce ve výši
179.250,- Kč § 6171 pol. 5901.
Výdaje se nenavyšují, dochází k přesunu finančních prostředků v rámci paragrafů. Hasiči
drobný majetek 2.000,- Kč § 5512 pol. 5139, čerpáno z § 5512 pol. 5156, podlimitní technické
zhodnocení sběrný dvůr 1.500,- Kč § 3723 pol. 5123, čerpáno z § 3723 pol. 5139.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2018, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 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 8.) - B. 9.).
3. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-2017183/SOBS VB/04 Vysokov knn p. č.
374/2 pro RD Jelen s ČEZ Distrubuce a.s, se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035, zastoupenou za základně plné
moci ze dne 23. 11. 2017 CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o., se sídlem Radvanice
45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ: 260 12 138 a pověřuje starostku
k podpisu Smlouvy.
4. Schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 86.000,- Kč na
financování výdajů vynaložených na realizaci projektu „Vybavení klubovny –
zázemí pro sporty“ a pověřují starostku k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 18RGI020253.
5. Schvaluje uzavření darovací smlouvy se Sportovním klubem Vysokov, Vysokov
č. p. 158, 547 01 Náchod, IČ: 270 32 868. Finanční dar ve výši 10.000,- Kč
určený k financování výdajů vynaložených na realizaci projektu „Vybavení
klubovny – zázemí pro sporty“ přijímá do svého rozpočtu. Zastupitelstvo obce
Vysokov pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy.
6. Schvaluje nákup nového počítače do obecní knihovny do částky 15.000,- Kč a
příslušného softwarového vybavení do max. částky 5.000,- Kč.
7. Schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 10.000,- Kč/osoba pro zaměstnance
pana Z. K. a pracovníka J. K. za pracovní nasazení při odstraňování havarijního
stavu potoka u požární nádrže. Jednorázová odměna bude vyplacena ve
výplatním termínu měsíce srpna.
8. Schvaluje žádost o odkup 20 m2 žulových dlažebních kostek s poskytovatelem
Městem Náchod
6
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9. Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 7.000,- Kč do svého rozpočtu od pana
M. Falty, Vysokov č. p. 19, 547 01 Náchod.
10.
Schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na „Bublinovou show“ na
Rozloučení s létem.
11.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018, které je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 zprávu o finančních nákladech za havarijní opravu potoka u požární nádržky
Zastupitelstvo obce ukládá:
 Starostce a panu J. Kosinkovi vyvolat jednání s panem M. Holečkem ohledně umístění
retardéru před nemovitostí č. p. 133
 Starostce nechat vypracovat odborné cenový posudek prodeje pozemku p. č. 179/2 v k.
ú. Vysokov

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Jiří Kosinka st.

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 18. srpna 2018
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 7/2018
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