Zasedání ZO 06/2016 dne 07. 09. 2016

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

06/2016
dne 7. září 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Pozděna, J. Kosinka ml., Z. Kosinka, J. Kosinka
st., P. Čejchan
Omluveni: brig.gen.Mgr.M. Červíček, Pinkavová Naděžda
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)

Pachtovní smlouva č. 553/217/2016 Agroprovodov a.s. Provodov - Šonov
Rozpočtové opatření č. 8/2016
Vyhláška zákaz podomního prodeje
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Sedláčkův kopec – 11 ks
přípojek
5) Výsledek poptávkového řízení malého rozsahu na akci oprava MK komunikace
„Bahenní“ v dolní části obce
6) Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření
7) Zápis do kroniky za rok 2015
8) Ošetření lipové aleje směr Nové Město nad Metují, ošetření lipové aleje před RD
Maršíkových
9) Rekonstrukce bytové jednotky v č.p. 141
10) Oprava vodoteče u RD paní Holekové
11) Prodej a směna pozemku p. Z. Vít a paní L. Richterová
12) Různé:
Prodej asfaltového recyklátu občanům
Oprava komunikace „Sedláčkův kopec“, „Budín“ – chatová oblast
AMMANN Czech Republic a.s., - jízdní zkoušky pneumatikového válce
Rozšíření programu:
13) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
15 RRD03-0003
14) Snížení ceny palivového dřeva
15) Cenová nabídka na zhotovení webových stránek obce

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.
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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 31. 08. 2016 do 07. 09.
2016.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 7 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 Z. Kosinku a pana J. Kosinku st., návrhovou komisí P. Čejchan, J. Kosinka ml.,
zapisovatelem Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (J.
Kosinku st., Z. Kosinku), návrhovou komisi (P. Čejchana, J. Kosinka ml.) 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:
B. 13) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
č. 15 RRD03-0003
B. 14) Cenová nabídka webové stránky obce
B. 15) Snížení ceny palivového dřeva

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání o body B. 13) – B. 15).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1/ Pachtovní smlouva č. 553/237/2016

Starostka seznámila zastupitele s návrhem pachtovní smlouvy č. 553/217/2016 mezi Obcí
Vysokov a Agroprovodov a.s., Provodov – Šonov. Přítomný pan Z. Kosinka st. objasnil
zastupitelům podrobnosti pachtovní smlouvy. Dle návrhu smlouva na dobu neurčitou od 1. 10.
s výpovědní lhůtou 1. rok. Cena za pronájem pozemků dle přílohy 4.931,- Kč/ročně. Zastupitelé
po krátké diskuzi souhlasí s návrhem pachtovní smlouvy č. 553/237/2016 a pověřují starostku
k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření pachtovní
smlouvy č. 553/217/2016 mezi Obcí Vysokov a Agroprovodov a. s., Provodov –
Šonov na dobu neurčitou od 1. 10. s výpovědní lhůtou 1. rok a cenou 4.931,Kč/ročně. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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2/ Rozpočtové opatření č. 8/2016

Rozpočtové opatření č. 8/2016. Navýšení příjmů rozpočtu obce 500.000,- Kč (dotace z POV KÚ
KVHK oprava komunikace), 20.000,- Kč (dotace z rozpočtu Města Náchod, výročí bitvy 1866),
80.000,- Kč (odvod z VHP), 10.000,- Kč (odvod z loterií a podobných her). Navýšené příjmy byly
odvedeny do rezervy obce. Navýšené příjmy z dotace na opravu komunikace byly odvedeny do
výdajů na opravu komunikací.
Další změny ve výdajích v rámci paragrafů, takže se nenavyšují výdaje (dohoda o pracovní
činnosti, nákup válečku, SP zaměstnavatel, platba daní a poplatků v rámci paragrafu komunální
rozvoj). Vše dle přílohy, která je součástí zápisu.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
8/2016 dle přílohy, která je součástí zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3/ Vyhláška zákaz podomního prodeje
Paní starostka přečetla zastupitelům Nařízení obce č. 1/2016 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území obce Vysokov. Nařízení obce č. 1/2016 bylo konzultováno
s pracovníky Ministerstva vnitra ČR. V nařízení jsou specifikovány druhy prodeje zboží a
poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje, např.: prodej tisku, ohlášené očkování
domácích zvířat, nabídku a prodej zboží v pojízdné prodejně, nabídku a prodej drobného
zvířectva (kuřice) a dřevin, stromů, keřů atd., nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních
akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních akcích nebo jiných podobných akcích.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem od 1. 10. 2016, tj. po uplynutí lhůtu po zveřejnění, které
proběhně od 08. 09. 2016 do 26. 09. 2016.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Nařízení obce č.
1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
Sedláčkův kopec – 11 ks plynových přípojek
Paní starostka přečetla návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
8800075830//BVB mezi smluvními stranami Obcí Vysokov a RWE GasNet s.r.o., Ústí nad Labem
zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno. Obec je
výlučným vlastníkem pozemku p.č. 692, 737/15 a 737/16 v k. ú. Vysokov, uzavřením této
smlouvy Obec Vysokov uděluje společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., oprávnění na právo
provést stavbu plynárenského zařízení STL plynovod PE D 63 +11 ks přípojek, č. stavby
8800075830, včetně součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, dle trasy vyznačené
na kopii katastrální mapy, která je přílohou smlouvy. Předpokládaný termín realizace zahájení
prací 2016 a ukončení prací 2017. Úplata za věcné břemeno ve výši 1.000,- Kč bude poukázána
na účet obce do 30 dnů ode dne, kdy bude od katastrálního úřadu doručeno vyrozumění o
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provedení zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí. Investorem stavby plynárenského
zařízení je STAKO Červený Kostelec s.r.o., Horní Kostelec 218, 549 31 Červený Kostelec.
Zastupitelé pověřují starostku k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800075830//BVB mezi smluvními stranami
Obcí Vysokov a RWE GasNet s.r.o., Ústí nad Labem zastoupena na základě plné moci
společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno a zastupitelé pověřují starostku
k podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5/ Výsledek poptávkového řízení malého rozsahu na akci
oprava MK komunikace „Bahenní“ v dolní části obce
Paní starostka seznámila zastupitele s výsledkem poptávkové řízení malého rozsahu na akci
oprava MK komunikace „Bahenní“ v dolní části obce na pozemku p.č. 9/3 v k. ú. Vysokov. Výzva
k podání nabídky Oprava místní komunikace „Bahenní“ v obci Vysokov byla rozeslána 6 firmám
a uveřejněna na úřední desce obce. Lhůta pro podání nabídek končila dne 7. 9. 2016 v 15:00
hodin. Výběrového řízení malého rozsahu se zúčastnily dvě firmy, ostatní firmy zaslali omluvný
dopis z neúčasti na poptávkovém řízení z důvodu vytížené kapacity zakázek. Výběrová komise
posoudila doručené cenové nabídky, kde jediným kritériem byla nejnižší nabídková cena. Na
základě cenových nabídek výběrová komise konstatuje, že nejvhodnější nabídkou na výše
zmíněnou veřejnou zakázku je nabídka uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5, IČO:6083874 s cenou 943.175,11 Kč s DPH. Druhá firma EUROVIA CS a.s., Praha
poskytla cenovou nabídku ve výši 1.038.692,- Kč s DPH. Termín realizace od 10. 09. 2016 do
31. 10. 2016. Obec Vysokov na opravu místní komunikace získala dotaci z POV KVHK ve výši
500.000,- Kč. Zastupitelé souhlasí s výsledkem výběrového řízení malého rozsahu a pověřují
starostku k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou a zveřejnění smlouvy o dílu na profilu
zadavatele.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výsledek poptávkového
řízení malého rozsahu na akci Oprava povrchu místní komunikace Bahenní ve
Vysokově vítěznou firmu STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČO:6083874 s nabídkovou cenou 943.175,11 Kč s DPH a pověřují starostku
k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou STRABAG a.s., Praha 5.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6/ Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření
Paní starostka přečetla návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územních
samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí mezi Obcí Vysokov a auditorskou společností
ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř. Předmětem smlouvy je vykonání přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a vydání zprávy o výsledku tohoto
přezkoumání hospodaření za rok 2016 s náležitostmi podle zákona o auditorech, vydání dopisu
4

Zasedání ZO 06/2016 dne 07. 09. 2016

vedení, který bude obsahovat souhrn doporučení auditora v návaznosti na provedené
přezkoumání hospodaření. Místem výkonu přezkoumání hospodaření je Obecní úřad Vysokov.
Vykonavatel zahájí auditorské práce na dílčí fázi v prostorách Obecního úřadu Vysokov v lednu
2017 a závěrečná fáze přezkoumání hospodaření budou zahájeny 1. 4. 2017. Cena za vykonání
přezkoumání je 15.000,- Kč. Smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2016 a může být ujednáním smluvních stran prodloužena. Přílohou smlouvy je oprávnění č. 567
vydané Komorou auditorů České republiky. Zastupitelé souhlasí s návrhem smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků a pověřují
starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2016 mezi Obcí Vysokov a auditorskou
společností ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1.
2016 do 31. 12. 2016 a zastupitelé pověřuji starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7/ Zápis do kroniky za rok 2015
Paní starostka přečetla zkonzultovaný zápis do kroniky za rok 2015. Kronikářka paní Mgr.
Bohadlová Helena doplnila text kroniky o poznámky zastupitelů (např. SDH Vysokov vyčištění
obce od náletů od hasičárny směr nahoru do obce). Zastupitelé se po krátké korekci textu a
diskuzi shodli na textu a schvalují zápis do kroniky obce za rok 2015.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zápis do kroniky za rok
2015 dle přílohy a pověřují paní kronikářku Mgr. Bohadlovou Helenu k zápisu textu
do kroniky obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

8/ Ošetření lipové aleje směr Nové Město n. Metují, ošetření
lipové aleje před RD Maršíkových
a) Ošetření lipové aleje u místní komunikace ke křižovatce Náchod – Nové Město n.
Metují – starostka informovala zastupitele, že ve dnech od 8. – 10. srpna 2016 bylo provedeno
ošetření stávající lipové aleje řezem, bylo odstraněno max. množství zelené hmoty, aby nedošlo
k trvalému poškození stromů. Vzhledem k tomu, že alej nebyla zakládána ze školkařských
výpěstků a nebylo prováděno zapěstování stromů výchovným řezem, do budoucna nutné
počítat s dalšími zásahy, výchovný řez během vegetační sezony příští rok (květen – červenec
2017), další opakované výchovné řezy v intervalu dalších 2 – 3 let, aby byla zapěstována
bezpečná a dlouhodobě stabilní alej. Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.
b) Ošetření lipové aleje u Maršíků v k. ú. Vysokov – jedná se o alej, kde je 5 ks
vzrostlých lip, které byly ošetřeny před cca 6 lety.
Lípa (1) – 6.050,- Kč – zdravotní řez v koruně, odstranění suchých a odumírajících větví, větví
se sníženou vitalitou, napadené, křížící se a sekundární výhony. Ošetření provést v době
vegetace – lepší hojení řezných ran.
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Lípa (2) – 4.840,- Kč – snížená vitalita, na kmeni známky hniloby, větve koruny prosychají po
obvodu, uvnitř koruny silné suché větve, ošetření nutné provést pomocí horolezecké techniky.
Lípa (3) – 9.922,- Kč – instalována bezpečností vazba před cca 6 lety, která už neplní svou
funkci dynamické vazby a je zcela nefunkční. Nutné nainstalovat novou dynamickou vazbu Arco
4ks, lano nosnost 6t.
Lípa (4) – 7.986,- Kč - instalována bezpečností vazba před cca 6 lety, která už neplní svou
funkci dynamické vazby a je zcela nefunkční. Nutné nainstalovat novou dynamickou vazbu Arco
2ks, lano nosnost 6t.
Lípa (5) – 6.050,- Kč – koruna prosychá po obvodu, uvnitř koruny silné suché větve, nutný
zdravotní řez v koruně.
Cenová nabídka neobsahuje likvidaci a úklid dřevní hmoty. Zastupitelé berou danou
informaci na vědomí

9/ Rekonstrukce bytové jednotky v č.p. 141
Paní starostka a pan J. Kosinka st. převzali bytovou jednotku po ukončení nájemní smlouvy
pana M. Eigla a informovali zastupitele o stavu bytu v č. p. 141. Současný stav je fotograficky
zdokumentován a zastupitelé se shodli na nutnosti rekonstrukce. Pan J. Kosinka st., navrhuje i
rekonstrukci dalšího bytu, byt pana A. Beka. Paní místostarostka prověří možnost získání dotace
na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci byty v č.p. 141 + nové vytápění celého
objektu v č. p. 141 a č. p. 142. Zastupitelé souhlasí s provedením rekonstrukce a zadáním
vyhotovení projektové dokumentace na byty v č. p. 141 a č. p. 142 – horní byt.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rekonstrukci dvou
bytových jednotek v č. p. 141 a č. p. 142 a zadání zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci bytů v č. p. 141 a č. p. 142.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10/ Oprava vodoteče u RD paní Holekové
Paní starostka informovala zastupitele o nutnosti opravy vodoteče u RD paní Holeková, vodoteč
odvádí přebytečnou vodu z hlavní komunikace ve správě SÚS Královéhradeckého kraje do
Vysokovského potoka. V současné době je vodoteč zanešena a koryto vodoteče je i značně
poškozeno. Po zpracování cenové nabídky na opravu vodoteče se zastupitelé shodli, že oprava
vodoteče bude řešena současně s opravou místní komunikace „Bahenní“. Zastupitelé berou
danou informaci na vědomí.

11/ Prodej a směna pozemku p. Z. Vít a paní L. Richterová
Paní starostka informovala zastupitele o nabídce pana Z. Víta a paní L. Richterové ke směně
pozemku p. č. 105/2 v k. ú. Vysokov a podílu na parcele p. č. 598 v k. ú. Vysokov, jako
adekvátní náhradu by majitelé výše zmíněných pozemků přijaly část parcely č. 585 vedoucí
okolo trafostanice až k č.p. 99 dle přiložené katastrální mapky. Na základě této mapky byl
zpracován geometrický plán č. 321/2016 ze dne 6. 9. 2016 Ing. Libor Hornof. Vyměření dle
geometrického plánu proběhlo v souladu se žádostí pana Z. Víta a paní L. Richterové.
Zastupitelé se po krátké diskuzi shodli na zveřejnění záměru směny pozemku mezi Obcí Vysokov
a panem Z. Vítem a paní L. Richterovou dle geometrického záměru č. 321/2016.
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Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
směny pozemků ve vlastnictví obce, a to část pozemku p. č. 585 v k. ú. Vysokov za
pozemky p. č. 105/2 v k. ú. vysokov a podílu na parcele p. č. 598 v k. ú. Vysokov ve
vlastnictví pana Z. Víta a paní L. Richterové.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

12/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje
Paní starostka přečetla znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. 15RRDO03-0003, kterým se mění doba realizace projektu tj. od 1.
1. 2015 do 30. 11. 2018. Dotace byla poskytnuta jako investiční dotace na pořízení územního
plánu obce. Obec obdržela dotačně částku 150.000,- Kč. Ostatní ustanovení dotační smlouvy
zůstávají beze změny.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 15RRDO030003 a pověřují starostku k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno
Prodej asfaltového recyklátu občanům
Starostka informovala zastupitele o žádostech občanů o koupi asfaltového recyklátu. Pan
J. Kosinka st. – značné množství recyklátu budeme potřebovat na opravu místních
komunikací po obci, Sedláčkův kopec, chatová oblast „Budín“. Tyto místní komunikace
budou asfaltovým recyklátem opraveny podle počasí, neboť pro práci s recyklátem je
nutné teplo, aby došlo k spojení materiálu. Zastupitelé se po krátké diskuzi shodli, že
v současné době nebudeme asfaltový recyklát prodávat z důvodu prvotních oprav
místních komunikací v obci.
Palivové dřevo
Pan J. Kosinka informoval o zasažení stromů v lese kůrovcem s nutností urychleně
odstranit zasažené stromy z lesa. Z tohoto důvodu navrhuje snížení ceny palivového
dřeva z 600,- Kč/m3 na 500,- Kč/m3 do konce roku 2016, aby nedocházelo k hromadění
se dřevní hmoty na sběrném dvoře.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje snížení ceny
palivového dřeva na částku 500,- Kč/m3 do konce roku 2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno
AMMANN Czech republik a.s., - starostka přečetla žádost firmy AMMANN Czech
republik a.s., o využití místní komunikace směr Nové Město n. Metují (kolem pomníku
Jehlan) na jízdní zkoušky malého pneumatikového válce, který žádným způsobem
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nepoškodí místní komunikaci od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016. Zastupitelé souhlasí
s jízdními zkouškami malého pneumatikového válce pod podmínkou, že firma v příštím
roce obci bezplatně zapůjčí v případě potřeby válce pro potřeby obce. Zastupitelé
pověřují starostku k vyřízení žádosti s firmou AMMANN Czech republik a.s., Nové Město
n. Metují.
Webové stránky obce – obec obdržela nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o.,
na vytvoření internetový stránek, tato společnost provozuje webové stránky sousedních
obcí i měst a zajistí kontinuity a provázanost se webovými stránkami okolních obcí tzn.
aktuality, které zveřejní okolní obce na své stránky, se automaticky zobrazí na stránkách
naší obce. Nabídková cena na dodávku www stránek Profesional činní 12.500,- Kč,
v ceně je i mobilní verze www stránek a bonus převod dat ze současných www stránek.
Měsíční poplatky za provoz 409,- Kč, které zahrnují 1,0 GB, vedení 6 emailu, telefonická
podpora v pracovních dnech, pravidelný upgrade redakčního systému, kontinuální
sledování právních změna a jejich následná implementace do www stránek. Zastupitele
po zhlédnutí webových stránek okolních obcí souhlasí s uzavřením smlouvy na
vyhotovení webových stránek obce s firmou Galileo Corporation s.r.o., Chomutov.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření smlouvy
s firmou Galileo Corporation s.r.o., Chomutov na vytvoření webových stránek obce
dle cenové nabídky ze dne 29. 06.2016 a pověřují starostku k podpisu smlouvy a
součinnosti při výrobě nových webových stránek obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu o body B. 13 –
B. 15.
3. Schvaluje uzavření pachtovní smlouvy č. 553/217/2016 mezi Obcí Vysokov a
Agroprovodov a. s., Provodov – Šonov na dobu neurčitou od 1. 10. s výpovědní
lhůtou 1. rok a cenou 4.931,-Kč/ročně. Zastupitelé pověřují starostku
k podpisu smlouvy.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016.
5. Schvaluje Nařízení obce č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území obce Vysokov.
6. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
8800075830//BVB mezi smluvními stranami Obcí Vysokov a RWE GasNet
s.r.o., Ústí nad Labem zastoupena na základě plné moci společností RWE
Distribuční služby, s.r.o., Brno a zastupitelé pověřují starostku k podpisu
příslušné smlouvy.
7. Schvaluje výsledek poptávkového řízení malého rozsahu na akci Oprava
povrchu místní komunikace Bahenní ve Vysokově vítěznou firmu STRABAG
a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO:6083874 s nabídkovou cenou
943.175,11 Kč s DPH a pověřují starostku k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou
firmou STRABAG a.s., Praha 5.
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8. Schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2016
mezi Obcí Vysokov a auditorskou společností ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a
zastupitelé pověřuji starostku k podpisu smlouvy.
9. Schvaluje zápis do kroniky za rok 2015 dle přílohy a pověřují paní kronikářku
Mgr. Bohadlovou Helenu k zápisu textu do kroniky obce.
10.
Schvaluje rekonstrukci dvou bytových jednotek v č. p. 141 a č. p. 142 a
zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytů v č. p. 141 a
č. p. 142.
11.
Schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků ve vlastnictví obce, a to
část pozemku p. č. 585 v k. ú. Vysokov za pozemky p. č. 105/2 v k. ú. vysokov
a podílu na parcele p. č. 598 v k. ú. Vysokov ve vlastnictví pana Z. Víta a paní
L. Richterové.
12.
Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 15RRDO03-0003 a pověřují starostku
k podpisu dodatku.
13.
Schvaluje snížení ceny palivového dřeva na částku 500,- Kč/m3 do
konce roku 2016.
14.
Schvaluje uzavření smlouvy s firmou Galileo Corporation s.r.o.,
Chomutov na vytvoření webových stránek obce dle cenové nabídky ze dne 29.
06.2016 a pověřují starostku k podpisu smlouvy a součinnosti při výrobě
nových webových stránek obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Odborné ošetření lipové aleje u místní komunikace Náchod křižovatka – Nové Město nad
Metují (okolo pomníku Jehlan)
Odborné ošetření lipové aleje u RD Maršíkových
Nutnost opravy vodoteče u RD paní I. Holekové
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostce zajistit smlouvu s firmou AMMANN Czech Republik a.s., Nové Město n. Metují
Místostarostce zajistit znění vyhlášky o nočním klidu
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Zdeněk Kosinka

………………………….

Jiří Kosinka st.

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 16. září 2016
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 8/2016
Vyvěšeno dne: 16. 09. 2016

Sejmuto dne: 10. 10. 2016
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