Zasedání ZO 05/2016 dne 30. 06. 2016

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

05/2016
dne 30. červne 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., J. Kosinka ml., brig. gen. Mgr..
Červíček, N. Pinkavová, P. Čejchan, J. Pozděna
Omluveni: Z. Kosinka
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

N. Pinkavová, P. Čejchan
M. Červíček, J. Kosinka ml.
Z. Hovorková

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Závěrečný účet obce za rok 2015
Rozpočtové opatření č. 8/2016
Zpráva finančního výboru
Vyhláška zákaz podomního prodeje
Různé:

Rozšíření programu:
6.
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
7.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
8.
Vypsání výběrového řízení na opravu místní komunikace „Bahenní“ v obci Vysokov
9.
Jmenování hodnotící komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na opravu místní
komunikace „Bahenní“ v obci Vysokov
10.
Smlouva o dílo „Komunitní centrum“ č.p. 108 – dodatek ke smlouvě o dílo (změna
termínu realizace projektové dokumentace)

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. Fiedlerovou R. 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 23. 06. 2016 do 30. 06.
2016.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
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Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní N.
Pinkavovou a pana P. Čejchana, návrhovou komisí M. Červíčka a pana J. Kosinku ml.,
zapisovatelem paní Z. Hovorkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (N.
Pinkavová, P. Čejchan) a návrhovou komisi (Červíčka M., Kosinka J. ml.), 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.
Rozšíření programu o body:
6.
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
7.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
8.
Vypsání výběrového řízení na opravu místní komunikace „Bahenní“ v obci Vysokov
9.
Jmenování hodnotící komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na opravu místní
komunikace „Bahenní“ v obci Vysokov
10.
Smlouva o dílo „Komunitní centrum“ č.p. 108 – dodatek ke smlouvě o dílo (změna
termínu realizace projektové dokumentace)

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B.6) – B.10).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2015

Paní starostka seznámila zastupitele se Závěrečným účtem obce za rok 2015, součástí
závěrečného účtu je výkaz FIN2-12M k 31.12.2015, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015, rozvaha
k 31.12.2015, příloha účetní závěrky k 31.12.2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vysokov za rok 2015. Návrh Závěrečného účtu obce Vysokov byl řádně vyvěšen na úřední
i elektronické desce od 13.06.2016 do 30.06.2016, v zákonné lhůtě nebyly vzneseny žádné
ústní ani písemné připomínky od občanů. Návrh Závěrečného účtu obce Vysokov za rok 2014
obsahuje: rozpis přijatých dotací a jejich vyúčtování, údaje o plnění příjmů a výdajů za rok
2015, neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2015, majetkoprávní úkony provedené v roce
2015 a stav majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2015, + Zpráva o hospodaření obce za rok
2015. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 15.05.2016 a závěrečné přezkoumání
proběhlo v období od 23.05.2016 do 31.05.2016, provedl Ing. Jiří Jarkovský. Při přezkoumání
hospodaření obce Vysokov za rok 2015 podle §10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a neuvádí se žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný obce za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
hospodaření obce za rok 2015 – bez výhrad.
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2/ Rozpočtové opatření č. 7/2016
Rozpočtové opatření č. 7/2016. Příjmy i výdaje obce byly navýšeny o 100.000,- Kč (splátka
dlouh.bank.úvěru podporované bydlení). Další změny ve výdajích v rámci paragrafů, takže se
nenavyšují výdaje obce. Z rezervy obce čerpáno 200.000,- Kč na nákup asfaltového recyklátu,
400.000,- Kč na nákup lesní techniky, 30.000,- Kč propagační materiál malované mapy atd., viz.
příloha, která je součástí zápisu.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2016, dle předložené přílohy, která je součástí zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

3/ Zpráva finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru paní N. Pinkavová seznámila zastupitele se zprávou ze
schůzky finančního výboru ze dne 7. června 2016. Předmětem schůzky finančního výboru byla
příprava návrhu Závěrečného účtu obce Vysokov za rok 2015, kontrola pokladny za I. čtvrtletí
2016 a plnění rozpočtu k 31.05.2016. Zpráva finančního výboru je přílohou zápisu.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního
výboru ze dne 7. června 2016, která je součástí zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

4/ Vyhláška zákaz podomního prodeje

Paní místostarostka přečetla vzor nařízení zákazu podomního a pochůzkové prodeje.
Zastupitelé po krátké diskuzi ukládají starostce zaslat upravené nařízení o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na katastrálním území obce Vysokov zaslat ke konzultaci na MV ČR.
Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.

5/ Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících
Paní starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících, č. smlouvy 4000202915 mezi Obcí Vysokov a RWE
Distribuční služby s.r.o., na provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho části plynovodní
přípojky PE D 32, který je ve vlastnictví obce. Potřeba přeložky plynárenského zařízení je
vyvolána realizací stavby Komunitního centra, Vysokov č.p. 108. Úhrada za zřízení věcného
břemene činní 500,- Kč. Tato smlouva je součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.
V případě nezískání dotace nebude tato smlouva realizována. Zastupitelé pověřují starostku
k podpisu smlouvy.
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Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvu o zajištění
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, č. smlouvy
4000202915 mezi Obcí Vysokov a RWE Distribuční služby s.r.o., na provedení
přeložky plynárenského zařízení pro Komunitní centrum, Vysokov č.p. 108 a
pověřují starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno

6/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Paní starostka informovala zastupitelé o nutnosti uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 8800084615/1/BVB/P mezi Obcí Vysokov a RWE Distribuční služby s.r.o.,
na stavbu plynárenského zařízení „Přeložka STL přípojky pro Komunitní centrum, Vysokov č.p.
108“, č. stavby 8800084615, včetně jeho součástí, předpokládaný termín realizace červen 2017
– prosinec 2017 realizovaných na pozemcích p.č. 153 a 183 v k. ú. Vysokov ve vlastnictví obce
Vysokov. Tato smlouva je součástí dokumentace ke stavebnímu povolení. V případě nezískání
dotace nebude tato smlouva realizována. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800084615/1/BVB/P mezi Obcí Vysokov a
RWE Distribuční služby s.r.o., na stavbu plynárenského zařízení „Přeložka STL
přípojky pro Komunitní centrum, Vysokov č.p. 108“ a pověřují starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

7/ Vypsání výběrového řízení na opravu místní komunikace „Bahenní“
v obci Vysokov

Na základě získání dotace ve výši 500.000,- Kč na akci „Oprava místní komunikace Bahenní
v obci Vysokov“ zastupitelé schvalují vypsání poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na realizaci výše zmíněné opravy místní komunikace. Starostka seznámila zastupitele s
podmínkami zadávací dokumentace, s termínem doručení cenových nabídek nejpozději do 7.
září do 15:00 hodin do kanceláře Obecního úřadu ve Vysokově. Kritériem pro vyhodnocení
nabídek je nejnižší nabídková cena s DPH. Zastupitelé souhlasí s vypsáním výběrového řízení
malého rozsahu na opravu místní komunikace „Bahenní“ v obci Vysokov.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vypsání veřejné
zakázky malého rozsahu na akci Oprava místní komunikace Bahenní v obci Vysokov
a zastupitelstvo schvaluje podmínky zadávací dokumentace s termínem doručení
cenových nabídek do 7. 9. 2016 do 15:00 hodin.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

8/ Jmenování hodnotící komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele
na opravu místní komunikace „Bahenní“ v obci Vysokov
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Na základě vypsání poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava
místní komunikace Bahenní v obci Vysokov“ s termínem doručení cenových nabídek do 7. 9.
2016 do 15:00 hodin, jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH, otevírání
obálek je neveřejné. Členy hodnotící komisuro otevírání obálek a výběr dodavatele na akci
„Oprava místní komunikace Bahenní v obci Vysokov“ starostka navrhuje:
J. Kosinka st. – náhradník M. Červíček, P. Čejchan - náhradník Z. Kosinka, N. Pinkavová –
náhradník Z. Hovorková. Termín otevírání obálek dne 7. 9. 2016 v 15:05 hodin.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje členy hodnotící komise
pro otevírání obálek a výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci Oprava místní komunikace Bahenní v obci Vysokov ve složení: J. Kosinka st. –
náhradník M. Červíček, P. Čejchan - náhradník Z. Kosinka, N. Pinkavová – náhradník
Z. Hovorková
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

9/ Smlouva o dílo „Komunitní centrum“ č.p. 108 – dodatek ke smlouvě o
dílo (změna termínu realizace projektové dokumentace)

Na základě dodatečných zjištěných firma STING NA s.r.o., požaduje změnu termínu realizace
projektové dokumentace z důvodu nutnosti zajištění vyjádření HZS KHS, uzavření smlouv s RWE
Distribuční s.r.o., ČEZ Prodej s.r.o., atd., dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2016. Zastupitelé
schvalují dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 se změnou termínu realizace projektové
dokumentace „Komunitní centrum“ s termínem dokončení do 31. 08. 2016 a pověřují starostku
k podpisu dodatku.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. 1/2016 s firmou STING NA s.r.o., Náchod na prodloužení termínu
realizace projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci „Komunitní
centrum“ do 31. 08. 2016 a pověřují starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10/ Různé:
Sekání trávy o víkendech – starostka informovala zastupitele o stížnostech na hluk při
sekání trávy v neděli – do vývěsek budou umístěny cedule s prosbou o toleranci a
ohleduplnost při zahradních pracích – nepoužívání sekaček, pil, křovinořezů a dalších
hlučných strojů v neděli a o svátcích
Pálení trávy – zastupitelé nabádají občany, aby omezili pálení větví a jiného rostlinného
odpadu na svých zahradách a neomezovali tak sousedské soužití
Výpověď z bytu M. Eigl – pan M. Eigl předá byt v č.p. 141 paní starostce a panu J.
Kosinkovi st., dne 15. 07. 2016 v 15:00 hodin.
Žádost o zřízení věcného břemen na p.č. 301/1 a 302/1 v k. ú. Vysokov – obyvatelé
domu č.p. 145 a majitelé přilehlých garáží požadují o zřízení věcného břemene příjezdu
ke zmíněným objektům. Starostka – vzhledem k tomu, že oba výše jmenované pozemky
jsou ve vlastnictví obce, není nutné zřizovat věcné břemeno, neboť obec nezamýšlí
prodej těchto pozemků.
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USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu o body B.6) –
B.10)
3. Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný obce za rok 2015 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření obce za rok 2015 – bez
výhrad.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016, které jsou přílohou zápisu.
5. Schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 7. června 2016, která je přílohou
zápisu
6. Schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících, č. smlouvy 4000202915 mezi Obcí Vysokov a RWE
Distribuční služby s.r.o., na provedení přeložky plynárenského zařízení pro
Komunitní centrum, Vysokov č.p. 108 a pověřují starostku k podpisu smlouvy.
7. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
8800084615/1/BVB/P mezi Obcí Vysokov a RWE Distribuční služby s.r.o., na
stavbu plynárenského zařízení „Přeložka STL přípojky pro Komunitní centrum,
Vysokov č.p. 108“ a pověřují starostku k podpisu smlouvy.
8. Schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Oprava místní
komunikace Bahenní v obci Vysokov a zastupitelstvo schvaluje podmínky
zadávací dokumentace s termínem doručení cenových nabídek do 7. 9. 2016
do 15:00 hodin.
9. Schvaluje členy hodnotící komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Oprava místní komunikace Bahenní
v obci Vysokov ve složení: J. Kosinka st. – náhradník M. Červíček, P. Čejchan –
náhradník Z. Kosinka, N. Pinkavová – náhradník Z. Hovorková
10. Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 s firmou STING NA
s.r.o., Náchod na prodloužení termínu realizace projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení na akci „Komunitní centrum“ do 31. 08. 2016 a pověřují
starostku k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostce zajistit korekci vyhlášky o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na MV
ČR
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 8

Zápis byl vyhotoven dne: 8. července 2016
6

Zasedání ZO 05/2016 dne 30. 06. 2016

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Naděžda Pinkavová

………………………….

Petr Čejchan

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Vyvěšeno dne: 08. 07. 2016

Sejmuto dne: 26. 07. 2016
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