Zasedání ZO 03/2017 dne 24. 04. 2017

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

3/2017
dne 24. dubna 2017 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 (17:15), Z. Kosinka (17:10)
Omluveni:
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)
3)

Složení slibu nového zastupitele
Volba předsedy finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozšíření programu:
4)
5)
6)
7)
8)

Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou GasNet s.r.o.
Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce
Náprava dotčeného pozemku – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Různé:
Žádost o koupi kláves

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
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 04. 2017 do 24. 04.
2017.
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).
Dnešní zasedání zastupitelstva obce je svoláno mimořádně a to z důvodu úmrtí člena
zastupitelstva obce paní Naděždy Pinkavové, která zároveň vykonávala funkci předsedkyně
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finančního výboru obce. Starostka požádala všechny přítomné, aby symbolickou minutou ticha
uctili památku paní Naděždy Pinkavové.
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu
pana Kosinku J. st., Pozděna J., návrhovou komisí Čejchan P., Kosinka J. ml, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (J.
Pozděnu, J. Kosinku st.), návrhovou komisi (J. Kosinka ml., 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:
4) Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou GasNet s.r.o.
5) Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce
6) Náprava dotčeného pozemku – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
7) Různé:
Žádost o koupi kláves

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B 4.) – B. 7.)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Složení slibu nového zastupitele
Starostka informovala zastupitele, že úmrtím paní Naděždy Pinkavové zaniká i mandát člena
zastupitelstva obce a to dle §55 písm. c) zákona č.491/2001 Sb., v platném znění (dále jen
zákon). Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce (§56 odst. 1 zákona), nastupuje za člena
tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst.
5 zákona, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu tj. od 8. dubna 2017.
Takto nastoupenému členu zastupitelstva obce (§ 56 odst. 2 zákona), předá zastupitelstvo obce
do 15 dnů poté, co se mandát uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce.
Osvědčení o vzniku mandátu zastupitele pan Petr Šubrt převzal dne 14. dubna 2017.
Podle výsledků voleb z roku 2014 je náhradníkem pan Petr Šubrt a zastupitelstvo obce mu
předalo osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Vysokov, jímž se stal dne 8.
dubna 2017. Dle §69 zákona o obcích skládá člen zastupitelstva na začátku prvního zasedání
zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib před zastupitelstvem obce
pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdí svým podpisem.
Pan Petr Šubrt, jako nastupující člen zastupitelstva obce složil slib a potvrdil jeho složení svým
podpisem.
Zastupitelé vzali složení slibu nastupujícího člena zastupitelstva obce na vědomí.
.
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2/ Volba předsedy finančního výboru
Starostka informovala zastupitele, že zesnulá paní Naděžda Pinkavová byla předsedkyní
finančního výboru, z tohoto důvodu je nutné zvolit předsedu finančního výboru, který musí být
členem zastupitelstva. Ostatní členové finančního výboru nemusí být členy zastupitelstva.
Starostka vyjmenovala, kdo předsedou finančního výboru nemůže být a navrhuje za předsedu
finančního výboru Kosinku J. ml. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje předsedu finančního
výboru pana J. Kosinku ml.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 3 bylo schváleno

3/ Rozpočtové opatření č. 4/2017
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2017 – březen.
Příjmy i výdaje obce byly navýšeny o 56.050,- Kč (DPPO za obec, V §6399 pol. 5362, P pol.
1122).
Výdaje se měnily pouze v rámci paragrafů, nebezpečný odpad – vývoz pneumatik o 1.000,Kč (V §3724 pol. 5169), nákup vnitřních směrnic 2.000,- Kč (V §6171 pol. 5136).
Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením dle rozpisu.
Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.

4/2017, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4/ Smlouva o zřízení věcného břemene (8800075830_1/VB)
Starostka přečetla znění smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Vysokov a firmou
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupena na základě plné moci společností GridServices,
s.r.o., Brno. Ve služebných pozemích je uložena plynárenské zařízení „ROZ plyn. a příp.,
Vysokov p. č. 737/14 aj, 11 RD, číslo stavby: 8800075830“, včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 17,8 m. Obec Vysokov je výlučným vlastníkem
pozemků parc. č. 692, parc. č. 737/15, parc. č. 737/16 v k. ú. Vysokov. Obec Vysokov zřizuje
věcné břemeno ve prospěch firmy GasNet s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupenou firmou
GridServices, s.r.o., Brno spočívající v:
a) právo zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení
b) právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynařského zařízení.
Věcné břemene se zřizuje úplatně na dobu neurčitou, rozsah věcného břemene je 1 m na obě
strany od půdorysu plynárenského zařízení, skutečná poloha plynárenského zařízení a rozsah
věcného břemene je stanovena a vyznačena v geometrickém plánu č. 611-285/2016 ze dne 8.
12. 2016, který vyhotovil Geospol s. r. o., a potvrdil dne 15. 12. 2016 Katastrální úřad pro
Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod. Jednorázová úplata za zřízení věcného
břemene je 1.000,- Kč.
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Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o

zřízení věcného břemene č. 8800075830_1/VB mezi Obcí Vysokov a firmou GasNet,
s.r.o., Ústí nad Labem IČO: 27295567, zastoupena na základě plné moci společností
GridServices, s.r.o., Brno, IČO: 27935311 a zastupitelé pověřuji starostku k podpisu
výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouva o právu provést stavbu „Vysokov kvn propoj VN2351
do VN 2352“
Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2005733/VB/02), název stavby: Vysokov
kvn propoj VN 2351 do VN 2352 mezi Obcí Vysokov a ČEZ Distribucí a.s, Děčín zastoupená na
základě plné moci společností ELEKTRO-COM spol. s.r.o., Česká Skalice. Obec je vlastníkem
pozemků p. č. 692, 687/6, 689/3, 706/1, 678/5 a 672 v k. ú. Vysokov. ČEZ Distribuce a.s., je
investorem stavby zařízení distribuční soustavy – výstavba nové trafostanice, nové zemní
kabelové vedení VN 35 kV. Předpokládány rozsah omezení dotčených nemovitostí věcným
břemenem činí 824 m – zemní kabelové vedení VN a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním
snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí
6.000,- Kč. Zmíněnou stavbu je třeba realizovat z důvodu požadovaného kabelového propojení
linek vysokého napětí mezi linkou VN2351 Vysokov a linkou VN2352 Starkoč. Investorem výše
uvedené stavby je společnost ČEZ Distribuce, a. s.. Zastupitelé po krátké diskuzi pověřují
starostku k projednání trasy nového zemního kabelového vedení s firmou ELEKTRO-COMP spol.
s.r.o., Česká Skalice na pozemcích p. č. 706/1 a p. č. 672 v k. ú. Vysokov z důvodu vedení trasy
budoucí kanalizace.

6/ Náprava dotčeného pozemku
služebnosti inženýrské sítě

–

Smlouva

o

zřízení

Paní starostka informovala zastupitele o doručené žádosti od společnosti STARMON s.r.o.,
Choceň, která žádá o dodatečné uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
V souvislosti s realizací stavby „Železniční přejezdy na trati Jaroměř – Trutnov“, resp. části
stavby „Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu Jaroměř – Trutnov“, došlo k neplánovému dotčení
pozemkové parcely v majetku obce Vysokov č. 723/4 a 738 v k. ú. Vysokov. Při realizace stavby
byla pokládána nová kabelizace, která je nezbytná pro funkci přejezdových zabezpečovacích
zařízení, které bylo modernizováno pro zvýšení bezpočetnosti. V místě dotčení výše uvedené
parcely byla kabelová trasa vybočena mimo pozemek investora Správy železniční dopravní
cesty, s.o., (SŽDC) z důvodu realizace nového odvodnění přejezdu a přesného zaměření
skutečného provedení stavby. Veškeré náklady, které vzniknou uvedením věci do právního
stavu, budou hrazeny oprávněnou osobou, tj. SŽDC.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje možnost dodatečného
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a požadují zaslání návrhu
výše uvedené smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na poz. p. č. 723/4 a 738
v k. ú. Vysokov.
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7/ Rozpočtové opatření č. 5/2017
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2017 – duben.
Příjmy i výdaje obce byly navýšeny o 200.000,- Kč (splátka dlouhodobého +ěúvěru
podporované bydlení).
Příjmy obce byly navýšeny: 22.000,- Kč (SZIF příjem dotace na nákup lesní techniky), 3.000,Kč Elektrowin – zpětný odběr elektroodpadu. Navýšené příjmy ve výši 25.000,- Kč byly
odvedeny do rezervy obce (pol. 5901). Z rezervy obce bylo čerpáno 30.000,- Kč na nákup
vysokotlaké myčky.
Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením dle rozpisu.
Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.

5/2017, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8/ Různé:

 Žádost o koupi keyboardů (kláves) na hraní při kulturních příležitostí obce (Vítání
občánků, Svátek matek, Setkání seniorů), byly doručeny 3 nabídky:
a) 11.290,- Kč + 5.414,- Kč (příslušenství)
b) 8.858,- Kč + 5.414,- Kč (příslušenství)
c) 13.890,- Kč + 5.414,- Kč (příslušenství)
Po krátké diskuzi paní místostarostka zajistí další cenové nabídky na odpovídající
klávesy.
 Pozemkový úřad ČR – převod pozemků p. č. 306/2, 306/8 a 306/13 v k. ú. Vysokov.
Starostka přečetla odpověď Státního pozemkového úřadu, který doporučuje koupi
výše uvedených pozemků majiteli budov, stojících na výše zmíněných pozemcích.
Zastupitelé ukládají starostce pozvat na příští jednání zastupitelstva majitelé
nemovitostí na výše uvedených pozemcích.

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B 4.) – B. 7.)
3. Schvaluje předsedu finančního výboru pana J. Kosinku ml.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017, které je přílohou zápisu.
5. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800075830_1/VB
mezi Obcí Vysokov a firmou GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem IČO: 27295567,
zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Brno, IČO:
27935311 a zastupitelé pověřují starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
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6. Schvaluje možnost dodatečného uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a požadují zaslání návrhu výše uvedené smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na poz. p. č. 723/4 a 738 v k. ú. Vysokov.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017, které je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Slib nového člena zastupitelstva
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostce – projednat s firmou ELEKTRO-COM spol. s.r.o., Česká Skalice trasu nového
kabelového zemního vedení
Starostce – pozvat majitelé nemovitostí na pozemcích p. č. 306/2, 306/8 a 306/13 v k. ú.
Vysokov na příští jednání zastupitelstva
Místostarostce – zajistit cenové nabídky na klávesy (keyboardy)

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Jan Pozděna

………………………….

Jiří Kosinka st.

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 3. května 2017
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 4/2017, č. 5/2017

Vyvěšeno dne: 03. 05. 2017

Sejmuto dne: 22. 05. 2017

6

