Zasedání ZO 03/2016 dne 25. 04. 2016

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

03/2016
dne 25. dubna 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Z. Hovorková, J. Pozděna, J. Kosinka ml., Z. Kosinka, R. Fiedlerová, J. Kosinka st.
Omluveni: N. Pinkavová, P. Čejchan, brig.gen.Mgr.M. Červíček
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

6 hlasů ano
6 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Rozšíření
9)
10)
11)
12)
13)

Přijetí dotace na opravu komunikace „Bahenní“
Smlouva o uzavření věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2006474/VB1 – Vysokov
KNN pro p.č. 737/5, 737/6, Staš
Rozpočtové opatření č. 4/2016
Komunikace ke Kramolně – průjezd (podmínky povolení)
Prodej hasičského auta AVIA
Výpůjčka RU Orla
Směna části pozemku p.č. 585 v k.ú. Vysokov za p.p.č. 105/2 v k.ú. Vysokov a podílu
p.p.č. 598 v k.ú. Vysokov (L. Richterová, Z. Vít)
Smlouva o dílo „Komunitní centrum“ č.p. 108 – dodatek ke smlouvě o dílo č. 1
(změna termínu realizace projektové dokumentace)
programu:
Žádost firmy BEZEDOS s.r.o., o koupi pozemků p.č. 657/13 a 659/8 v k.ú. Vysokov
Žádost firmy BEZEDOS s.r.o., o pronájem pozemku p.č. 678/5 v k.ú. Vysokov
SŽDC s.o., nákup pozemku p.č. 260/17 v k.ú. Vysokov
Nákup nástavby na obecní vlek
Pasport veřejného osvětlení

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 18. 03. 2016 do 09. 03.
2016.
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Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 6 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 J. Pozděnu a pana Z. Kosinku, návrhovou komisí J. Kosinka st., J. Kosinka ml.,
zapisovatelem Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

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

Pro návrh: 6 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

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozšíření programu
jednání o body 9) – 13):
9) Žádost firmy BEZEDOS s.r.o., o koupi pozemků p.č. 657/13 a 659/8 v k.ú. Vysokov
10) Žádost firmy BEZEDOS s.r.o., o pronájem pozemku p.č. 678/5 v k.ú. Vysokov
11) SŽDC s.o., nákup pozemku p.č. 260/17 v k.ú. Vysokov
12) Nákup nástavby na obecní vlek
13) Pasport veřejného osvětlení
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

1/ Přijetí dotace na opravu komunikace „Bahenní“

Paní starostka informovala zastupitele o schválení dotace z Programu obnovy venkova 2016
Královéhradeckého kraje z dotačního titulu 2 v částce 500.000,- Kč na akci „Oprava místní
komunikace Bahenní v obci Vysokov“. Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí dotace
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na „Opravu MK Bahenní v obci Vysokov“
v částce 500.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí dotace
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, z dotačního titulu 2, v částce
500.000,- Kč na akci „Oprava MK Bahenní v obci Vysokov“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2/ Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122006474/VB/1 Vysokov kNN pro p.č. 737/5, 737/6, Staš

Starostka přečetla smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2006474/VB/1
za účelem umístění součástí distribuční soustavy podzemního vedení NN, IV-12-2006474Vysokov kNN pro p.č. 737/5, 737/6, Staš mezi Obcí Vysokov a ČEZ Distribuce a.s., Děčín
zastoupená na základě písemné plné moci Geodézii Česká Třebová, s.r.o., Palackého 297, 560
02 Česká Třebová. Dojde k zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Jednorázová náhrada za zřízení výše
zmíněných práv odpovídajících věcnému břemeni bude činit 1.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2006474/VB/1 Vysokov kNN pro p.č.
737/5, 737/6, Staš. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5/2016

Rozpočtové opatření č. 4/2016. Navýšení příjmů rozpočtu obce 78.000,- Kč (ÚP zřízení SÚPM,
pol. 4116 N104 Z5 UZ13013 – 64.100,- Kč, pol. 4116 N104 Z1 UZ13013 13.900,- Kč), navýšené
příjmy byly odvedeny na § 6171 pol. 5011 ve výši 78.000,- Kč. Přeúčtované vodné r. 2015
900,- Kč. Navýšené příjmy ve výši 900,- Kč převedeny do rezervy obce.
Další změny ve výdajích v rámci paragrafů, takže se nenavyšují výdaje (vodné bytové
hospodářství 5.000- Kč, vodné podporované byty 5.000,- Kč, občerstvení brigády kácení dřevin
2.000,- Kč, dohody o pracovní činnosti komunál SP a ZP ve výši 14.800,- Kč, dohoda o pracovní
činnosti 78.000,- Kč, mzdy aparát N 104, Z 1 ÚZ 13013 2.300,- Kč, N 104 Z 5 ÚZ 13013
10.700,- Kč. Do specifikované rezervy obce odvedeno 73.300,- Kč. Vše dle přílohy, která je
součástí zápisu. Rezerva obce k 31. 03. 2016 činní 1.582.944,92 Kč.
Rozpočtové opatření č. 5/2016 – v rámci paragrafu převod z komunálních oprav /§3639
5171/na nákup strojů /§3639 6122/částka ve výši 300.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
4 a č. 5/2016 dle přílohy, která je součástí zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4/ Komunikace ke Kramolně – průjezd (podmínky povolení)

Paní místostarostka seznámila zastupitele o podmínkách vydávání průjezdu ulicí „Kramolenská“.
Dle konzultace s p. Kultem (Policie ČR), paní Klimecká a p. Simon (odbor dopravy Městského
úřadu Náchod) bylo obci sděleno, že povolení bude vydávat dopravní odbor MÚ Náchod na
základě žádosti uživatelů povolení, ke kterému musí být doloženy souhlasy vlastníků
komunikace a schváleno od p. Kulta (Policie ČR), na konkrétní SPZ a konkrétní osobu.
V současné době obce Vysokov a Kramolna povolení na průjezd nevydávají. Obec Vysokov ve
spolupráci p. Kultem zajistí dopravní značení MK Kramolna – stejné dopravné značení po obou
stranách, zaslat p. Kultovi žádost o vydání rozhodnutí s umístěním dopravního značení na MK
Kramolna.
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Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.

5/ Prodej hasičského automobilu AVIA

Paní starostka informovala zastupitele o záměru obce prodat movitý majetek – požární
automobil AVIA, inv.č. 182 ze dne 23. 01. 1999 s pořizovací cenou 140.000,- Kč. Zastupitelstvo
na svém řádném jednání dne 09. 03. 2016 schválili záměr prodeje obecního majetku pod
bodem usnesení č. 09/02/09032016, který byl zveřejněn po zákonnou lhůtu na úřední desce od
08. 04. 2016 do 25. 04. 2016. V době zveřejnění záměru se přihlásil uchazeč J.Š., jenž nabídl
cenu 5.000,- Kč bez technické kontroly a částku 10.000,- Kč s technickou kontrolou. Zastupitelé
souhlasí s prodejem hasičského automobilu AVIA za cenu 15.000,- Kč. Zastupitelé pověřují pana
J. Kosinku ml. (velitele JPO) o konzultaci s uchazečem a objasnění situace ohledně prodejní
ceny ve výši 15.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje prodejní cenu
požárního automobilu AVIA, inv.č. 182 ze dne 23. 01. 1999, ve výši 15.000,- Kč.
V případě akceptace ceny obce uchazečem J. Š., zastupitelé schvalují prodej
hasičského automobilu AVIA.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6/ Smlouva o výpůjčce RU Orla

Paní starostka informovala zastupitele o záměru obce výpůjčka movitého majetku – RU ORLA.
Zastupitelstvo na svém řádném jednání dne 09. 03. 2016 schválili záměr výpůjčky obecního
majetku pod bodem usnesení č. 12/02/09032016, který byl zveřejněn po zákonnou lhůtu na
úřední desce od 08. 04. 2016 do 25. 04. 2016. Zastupitelé schvalují smlouvu o výpůjčce RU Orla
za účelem provedení výstavy v prostorách Bastionu No.IX od 1. 5. 2016 do 30. 04. 2021 mezi
Obcí Vysokov a Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No.XIV. Zastupitelé pověřují
starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje smlouvu o výpůjčce RU
ORLA mezi Obcí Vysokov a Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No.XIV od
1. 5. 2016 do 30. 04. 2021 a pověřují starostku k podpisu smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7/ Směna části pozemku p.č. 585 v k.ú. Vysokov za p.p.č.
105/2 v k.ú. Vysokov a podílu p.p.č. 598 v k.ú. Vysokov (L.
Richterová, Z. Vít)

Paní starostka přečetla sdělení paní L. Richterové a pan Z. Víta ohledně prodeje pozemku p.č.
105/2 v k. ú. Vysokov (část komunikace na Vítově kopci – zatáčka), majitelé nabízejí obci
směnu výše zmíněného pozemku a podílu na parcele č. 598 v k.ú. Vysokov, který navazuje na
asfaltovou komunikaci pod drahou z Vítova kopce nad firmou Mesa. Jako adekvátní náhradu by
majitelé přijali část parcely č. 585 v k.ú. Vysokov vedoucí okolo trafostanice až k č.p. 99.
Situační mapka byla přiložena. Obec nechá zpracovat geometrické zaměření pozemků dle
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situační mapky, dále nechá zaměřit geodetický bod u bývalého strážního domku u č.p. 99.
Zastupitelstvo ukládá starostce nechat zaměřit výše uvedené pozemky dle situační mapky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

8/ Smlouva o dílo „Komunitní centrum“ č.p. 108 – dodatek ke
smlouvě o dílo č. 1 (změna termínu realizace projektové
dokumentace)

Firma Sting NA s.r.o., Náchod požaduje změnu termínu realizace projektové dokumentace
z důvodu nutnosti zajistit spousty vyjádření – HZS KHS, DI – Policie ČR, napojení plynu včetně
přeložky (nový HUP), ČEZ (přemístění rozvaděče elektro), invalidé atd., dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 1/2016. Zastupitelé schvalují dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 se
změnou termínu realizace projektové dokumentace „Komunitní centrum“ s termínem dokončení
do 30. 06. 2016 a pověřují starostku k podpisu dodatku.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 1/2016 s firmou STING NA s.r.o., Náchod na prodloužení termínu
realizace projektové dokumentace „Komunitní centrum“ do 30. 06. 2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9/ Žádost firmy BEZEDOS s.r.o., o koupi pozemků p.č. 657/13 a
659/8 v k.ú. Vysokov

Paní starostka přečetla žádost od firmy BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí o koupi pozemku p. č.
657/13 v k. ú. Vysokov o výměře 968 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a 659/8 v k.ú.
Vysokov o výměře 229 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Po krátké diskuzi zastupitelé
obce Vysokov schvalují zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 657/13 v k.ú. Vysokov o
výměře 968 m2 a pozemku p.č. 659/8 v k.ú. Vysokov o výměře 229 m2.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
prodeje obecních pozemků p. č. 657/13 v k.ú. Vysokov o výměře 968 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha a pozemku p. č. 659/8 v k. ú. Vysokov o výměře 229 m2,
ostatní komunikace, ostatní plocha.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10/ Žádost firmy BEZEDOS s.r.o., o pronájem pozemku p.č.
678/5 v k.ú. Vysokov
Paní starostka přečetla žádost od firmy BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí o pronájmu části pozemku
p. č. 678/5 v k. ú. Vysokov dle přiložené situační mapky pronájmu části pozemku z důvodu
zaplocení areálu firmy BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí. Po krátké diskuzi zastupitelé obce Vysokov
schvalují zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 678/5 v k.ú. Vysokov, trvalý travní
porost, dle přiložené situační mapky.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu části pozemku p. č. 678/5 v k.ú. Vysokov, trvalý travní porostu p. č. 659/8
v k. ú. Vysokov o výměře 229 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha.
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11/ SŽDC s.o., nákup pozemku p.č. 260/17 v k. ú. Vysokov

Paní starostka přečetla přípis Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 –
projednání obchodního případu S28655/2009-O31 koupi pozemku p.č. 260/17 v k. ú. Vysokov.
K výše uvedenému pozemku byl vyhotoven znalecký posudek pro ocenění, cena vychází z ceny
obvyklé + vynaložené náklady a stanovuje se na výši 12.000,- Kč. Po odsouhlasí cenu bude
prodej předložen k odsouhlasení do Správní rady SŽDC s.o., Praha. Zastupitelé schvalují cenu
12.000,- Kč na koupi pozemku p. č. 260/17 v k. ú. Vysokov oddělené z pozemku p.č. 260/2
v k.ú. Vysokov

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje prodejní cenu
pozemku p.č. 260/17 v k. ú. Vysokov ve výši 12.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12/ Plachtová nástavba na obecní vlek

Pan J. Kosinka ml., žádá o nákup plachtové nástavby z firmy SACHER přívěsy s.r.o., na obecní
vlek z důvodu zajištění bezpečnějšího převozu materiálu na vleku. Celková cena plachtové
nástavby barvy červené cca 13.000,- Kč s DPH. Zastupitelé souhlasí s nákupem plachtové
nástavby na obecní vlek SACHER a pověřují pana J. Kosinku st. realizací montáže ve firmě
SACHER přívěsy s.r.o., Úpice.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nákup červené
plachtové nástavby z firmy SACHER přívěsy s.r.o., Úpice na obecní vlek v celkové
ceně 13.000,- Kč s DPH.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

13/ Pasport veřejného osvětlení

Paní místostarostka informovala zastupitele o nutnosti zajistit pasport veřejného osvětlení, který
je nutný k žádosti o dotaci na výměnu světel veřejného osvětlení. Pasport veřejného osvětlení
zrealizuje firma EMPESORT s.r.o., Valašské Meziříčí. Nabízená celková cena pasportu veřejného
osvětlení a auditu veřejného osvětlení činní celkem 20.000,- Kč bez DPH. Zastupitelé souhlasí
s navrženou cenou za pasport veřejného osvětlení a pověřují pana Kosinka Z., ml., aby se
zástupcem firmy EMPESORT s.r.o., Valašské Meziříčí provedl pochůzku po obci a zdokumentoval
všechna světla veřejného osvětlení (103 ks).

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zhotovení Pasportu
veřejného osvětlení firmou EMPESORT s.r.o., Valašské Meziříčí za celkovou
nabízenou cenu 20.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů
6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 14 bylo schváleno

14/ Různé:

 J. Kosinka st., požaduje zakoupení elektrocentrály o větším výkonu (7 kW) pro potřeby
obce a JPO. Zastupitelé ukládají p. J. Kosinkovi st. zajistit cenové nabídky na nákup
elektrocentrály

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.

Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
Schvaluje program jednání zastupitelstva
Schvaluje rozšíření programu o body 9) – 13).
Schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje, z dotačního titulu 2, v částce 500.000,- Kč na akci „Oprava MK Bahenní
v obci Vysokov“.
5. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122006474/VB/1 Vysokov kNN pro p.č. 737/5, 737/6, Staš. Zastupitelstvo
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 a č. 5/2016, které je přílohou zápisu.
7. Schvaluje prodejní cenu požárního automobilu AVIA, inv.č. 182 ze dne 23. 01.
1999, ve výši 15.000,- Kč. V případě akceptace ceny obce uchazečem J. Š.,
zastupitelé schvalují prodej hasičského automobilu AVIA.
8. Schvaluje smlouvu o výpůjčce RU ORLA mezi Obcí Vysokov a Ochránci
památek pevnosti Josefov – Ravelin No.XIV od 1. 5. 2016 do 30. 04. 2021 a
pověřují starostku k podpisu smlouvy o výpůjčce.
9. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 s firmou STING NA s.r.o.,
Náchod na prodloužení termínu realizace projektové dokumentace „Komunitní
centrum“ do 30. 06. 2016.
10. Schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p. č. 657/13 v k.ú.
Vysokov o výměře 968 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha a pozemku p. č.
659/8 v k. ú. Vysokov o výměře 229 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha.
11. Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 678/5 v k.ú.
Vysokov, trvalý travní porostu p. č. 659/8 v k. ú. Vysokov o výměře 229 m2,
ostatní komunikace, ostatní plocha.
12. Schvaluje prodejní cenu pozemku p.č. 260/17 v k. ú. Vysokov ve výši
12.000,- Kč.
13. Schvaluje nákup červené plachtové nástavby z firmy SACHER přívěsy s.r.o.,
Úpice na obecní vlek v celkové ceně 13.000,- Kč s DPH.
14. Schvaluje zhotovení Pasportu veřejného osvětlení firmou EMPESORT s.r.o.,
Valašské Meziříčí za celkovou nabízenou cenu 20.000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
 Starostce a panu Kosinkovi J. st – zajistit dopravní značení na MK Kramolenská ve
spolupráci s p. Kultem (DI Policie ČR) a železniční přejezd ke Starkoči
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 Kosinka J.ml., zajistí konzultaci s panem J.Š. o prodeji požárního automobilu AVIA
 Starostce zajištění geometrického zaměření p.p.č 585 v k. ú. Vysokov a geodetického
bodu u RD č. 99
 Kosinkovi J.st, zajištění cenové poptávky na centrálu o výkonu 7 kW
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2016
Zápis byl vyhotoven dne: 4. května 2016
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Jan Pozděna

………………………….

Zdeněk Kosinka

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Vyvěšeno dne: 04. 05. 2016

Sejmuto dne: 31. 05. 2016
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