Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

03/2015
dne 13. dubna 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., P. Čejchan, J. Kosinka ml., Z.
Kosinka, brig. gen.Mgr.M. Červíček, N. Pinkavová
Omluveni:
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

J. Kosinka st., Z. Kosinka
P. Čejchan, N. Pinkavová
Z. Hovorková

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)

Výsledek výběrového řízení zpracování Posouzení koncepce vlivu záměru „Územní
plán Vysokov“ na životní prostředí (SEA)
Zpráva kontrolního výboru
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy… komunálního odpadu
Rozpočtový výhled
Různé:

Rozšíření programu:
6)
7)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných
her
Žádost o provedení změna v územním plánu obce Vysokov p.č. 460/1 v k.ú. Vysokov
8 hlasů ano

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 04. 04. 2015 do 13. 04.
2015.
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).
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Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu
pana J. Kosinka ml. a P. Čejchana, návrhovou komisí J. Kosinku st. a pana Z. Kosinku,
zapisovatelem Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (J.
Kosinka st., Z. Kosinku) a návrhovou komisi (P. Čejchana, N. Pinkavovou), 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.

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání o body B.6) a B.7)
B.6) Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o regulaci provozování loterií a jiných
podobných her
B.7) Žádost o provedení změna v územním plánu obce Vysokov p.č. 460/1 v k.ú.
Vysokov

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Výsledek výběrového řízení zpracování Posouzení koncepce
vlivu záměru „Územní plán Vysokov“ na životní prostředí (SEA)
Paní starostka seznámila zastupitele s výsledkem výběrového řízení malého rozsahu na akci
„Posouzení koncepce vlivu záměru „Územní plán Vysokov“ na životní prostředí (SEA) ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb.,“. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 30. března 2015 do
17:00 hod. Komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele se sešla dne 30. Března 2015
v 17:00 hodin ve složení Z. Hovorková, brig.gen.Mgr.M.Červíček, P. Čejchan, J. Kosinka ml., Z.
Kosinka. Zakázky malého rozsahu se zúčastnilo 7 firem. Hodnotící komise zadavatele rozhodla,
že nejvhodnější nabídku k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu byla nabídka
uchazeče EMLA AG spol. s r.o., IČO: 25996240, se sídlem Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec
Králové. Hodnotící komise konstatovala, že podaná nabídka uchazeče EMPLA AG spol. s r.o.,
Hradec Králové dosáhla nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH, a z tohoto důvodu byla
vyhodnocena jako nejvhodnější. Nabídková cena uchazeče EMPLA AG spol. s r.o., Hradec
Králové na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu činní 59.290,- Kč včetně DPH.
Jediným hodnotícím kritériem bylo kritérium nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Po uplynutí
lhůty pro podání námitek o zákazu uzavření smlouvy o dílo bude s vítěznou firmou uzavřena
smlouva o dílo na celkovou částku 59.290,- Kč včetně DPH. Zastupitelé souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s firmou EMPLA AG spol. s r.o., se sídlem Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec
Králové na akci „Posouzení koncepce vlivu záměru „Územní plán Vysokov“ na životní prostředí
(SEA) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.“ Zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy o
dílo.
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Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozhodnutí Hodnotící
komise na výběr dodavatele akce „Posouzení koncepce vlivu záměru „Územní plán
Vysokov“ na životní prostředí (SEA) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.“, uchazeče
firmy EMPLA AG spol. s r.o., IČO: 25996240, se sídlem Za Škodovkou 305, 503 11
Hradec Králové s nabídkovou cenou 59.290,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
dílo s firmou EMPLA AG spol. s r.o., a to po uplynutí lhůty pro podání námitek o
zákazu uzavření smlouvy o dílo zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s firmou EMPLA AG spol. s r.o., se sídlem Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
na akci „Posouzení koncepce vlivu záměru „Územní plán Vysokov“ na životní
prostředí (SEA) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.“, ve výši 59.290,- Kč včetně DPH
a pověřují starostku k podpisu výše uvedené smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2/ Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru pan P. Čejchan seznámil zastupitele se zprávou kontrolního
výboru ze dne 1. dubna 2015. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Ze zápisu vyplývají následující přetrvávající body:
- Odkoupení pozemku p.č. 260/2 v k.ú. Vysokov
- Železniční zastávka „U Haltýře“
- Retardéry u Jirásku a oprava retardéru před RD Hotárkovi
- Projektová dokumentace rybník Nebeský (v horní části obce)
- Firma Bezedos – zařadit příjezdovou komunikaci k firmě Bezedos do pasportu místních
komunikací
- Bytová komise – opravy bytů v č. p. 141 a č. p. 142
- Komunikace „Kramolenská“ – kontrolní výbor navrhuje zachovat dobré mravy a odstoupit
od původně plánové schůzky se zemědělci
- Oprava propustku ke Starkoči – úkol splněn, tento bod zařazen do plánu oprav Správy a
údržba silnic Královéhradeckého kraje
- Náhradní výsadba po pokácených stromech
- Revokace usnesení pronájem bytu č. p. 108 – p. Hofman, č. p. 108

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu kontrolního
výboru ze dne 1. dubna 2015. Zpráva kontrolního výboru je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

3/ Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
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odstaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Vysokov
Starostka přečetla zastupitelům doručený právní rozbor Ministerstva vnitra, odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysokov. Starostka přečetla navržené změny
ve vyhlášce č. 1/2015, které byly zpracovaný pracovníkem MV ČR. Na základě jeho navržených
změn bylo obci doporučeno vydat obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysokov. Tato vyhláška nabývá
účinnosti dnem 4. května 2015

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5/ Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015 o regulaci
provozování loterií a jiných podobných her
Starostka přečetla zastupitelům návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2015 o regulaci
provozování loterií a jiných podobných her. Na celém území obce se zakazuje provozování: a)
sázkových her podle §2 písm.e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích, b) loterií a jiných
podobných her podle § 2 písm.j) a §50 odst. 3 zákona o loteriích. Tato vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, tj. 4. května 2015

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 3/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6/ Rozpočtový výhled
Tento bod bude přesunut na příští jednání zastupitelstva.

7/ Žádost o provedení změny v územním plánu obce Vysokov
Starostka seznámila zastupitele s doručenou žádostí o provedení změny v územním plánu
obce Vysokov na pozemku p.č. 460/1 v k.ú. Vysokov, vlastníci manželé Krušinovi, zdůvodnění
žádosti změna pozemku ze zahrady na stavební pozemek pro výstavbu 1 rodinného domu.
Zastupitelé s danou žádosti o provedení změny v územním plánu obce Vysoukov souhlasí.
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Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje provedení změny
v územním plánu obce Vysokov na pozemku p.č. 460/1 v k.ú. Vysokov, vlastníci
pozemku manželé Krušinovi, způsob využití - změna pozemku ze zahrady na
stavební pozemek.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7/ Různé:
 J. Kosinka ml. – nadále přetrvávající spory nájemníků v podporovaném bydlení. Dnešního
dne 13. dubna 2015 proběhlo místní šetření za účasti paní starostky, místostarostky a
JUDr. J. Bareše v bytě pana M.K., z místního šetření byl proveden zápis.

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání a rozšíření programu jednání zastupitelstva
3. Schvaluje rozhodnutí Hodnotící komise na výběr dodavatele akce „Posouzení
koncepce vlivu záměru „Územní plán Vysokov“ na životní prostředí (SEA) ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb.“, uchazeče firmy EMPLA AG spol. s r.o., IČO:
25996240, se sídlem Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové s nabídkovou
cenou 59.290,- Kč včetně DPH.
4. Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou EMPLA AG spol. s r.o., a to po
uplynutí lhůty pro podání námitek o zákazu uzavření smlouvy o dílo
zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou EMPLA AG spol. s r.o.,
se sídlem Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové na akci „Posouzení
koncepce vlivu záměru „Územní plán Vysokov“ na životní prostředí (SEA) ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb.“, ve výši 59.290,- Kč včetně DPH a pověřují
starostku k podpisu výše uvedené smlouvy o dílo.
5. Schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne 1. dubna 2015. Zpráva
kontrolního výboru je přílohou zápisu.
6. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Vysokov.
7. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2015 o regulaci provozování
loterií a jiných podobných her.
8. Schvaluje provedení změny v územním plánu obce Vysokov na pozemku p.č.
460/1 v k.ú. Vysokov, vlastníci pozemku manželé Krušinovi, způsob využití změna pozemku ze zahrady na stavební pozemek.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Zpráva kontrolního výboru
3) Jednací řád obce Vysokov

Zápis byl vyhotoven dne: 22. dubna 2015
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Jiří Kosinka st.

………………………….

Zdeněk Kosinka

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Vyvěšeno dne: 22. 04. 2015

Sejmuto dne: 10. 05. 2015
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