Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

08/2015
dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., J. Kosinka ml., Z. Kosinka, J.
Pozděna, brig. gen. Mgr. Červíček
Omluveni: N. Pinkavová, P. Čejchan,
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: 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 23. 11. 2015 do 02. 12.
2015.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 7 členů z 9 členného 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 P. Čejchana, návrhovou komisí Z. Kosinku a pana J. Kosinku st., zapisovatelem
paní Z. Hovorkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

7 hlasů ano
7 hlasů ano

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

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

PROGRAM:
1.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování JPO
(15JPO03)
1

Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jmenování inventurní komise
Zpráva finančního výboru
Místní poplatky a ceník služeb na rok 2016
Rozpočtový výhled
Pronájem nebytových prostor v č. p. 141
Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky
Kontrola využití finančních příspěvků z rozpočtu obce Vysokov pro Osvětovou besedu
Vysokov
Rozpočtové opatření č. 11/2015
Zásady poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Vysokov + žádost a závěrečná
zpráva o poskytování finančních příspěvků
Dodatek č. 1 ke Smlouvě M. Pedersen a.s., Hradec Králové
Uzavření nájemní smlouvy s uchazeči do č. p. 108 – podporované bydlení dle kritérií MMR
ČR
Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na akci „Nákup
techniky pro lesní hospodářství“
Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na zpracovatele
projektové dokumentace na akci „Komunitní centrum“
Zadávací podmínky na akce „Nákup techniky pro lesní hospodářství“ a zpracování
projektové dokumentace „Komunitní centrum“
Různé:
a) Možnost prodeje obecní kuchyně
b) Nebezpečný provoz na místní komunikaci „Ke Zvoničce“

Rozšíření programu:
17.
18.

Žádost J. Flouska o trvalý pobyt Vysokov č. p. 108
Městská knihovna Náchod – žádost o finanční dar na obnovu knižního fondu

Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Dále dala hlasovat o rozšíření o body 17) a 18).

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body:
B. 17) Žádost J. Flouska o trvalý pobyt Vysokov č. p. 108
B. 18) Městská knihovna Náchod – žádost o finanční dar na obnovu knižního fondu
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na financování JPO (15JPO03)

Paní starostka informovala zastupitele o Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, usnesením č.
ZK/24/1645/2015 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, Financování
JPO (15JPO03), číslo smlouvy 15JPO03-0077. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů „JSDH“
vynaložených v roce 2015 na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů JSDH obce
k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti. Výše
poskytnuté dotace 5.600,- Kč. Zastupitelé přijímají dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na financování JPO (15JPO03) a pověřují starostku k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje, Financování JPO (15JPO03), číslo smlouvy 15JPO03-0077.
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Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování JPO (15JPO03) a schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje,
Financování JPO (15JPO03), číslo smlouvy 15JPO03-0077. Zastupitelé pověřují
starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2)

Jmenování inventurní komise

Místostarostka Z. Hovorková vydala příkaz k provedení inventarizace, ve smyslu zákona č.
563/19912 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010, který se skládá z plánu
inventur na rok 2016 a složení hlavní a dílčí inventarizační komise. K inventarizaci majetku se
postupuje dle vnitřní normy č. 3/2013. Inventarizace bude zahájena dne 04. 01. 2016 a
ukončena dne 22. 01. 2016, inventura se sestavuje ke konci rozvahového dne, tj. k 31. 12.
2015. Podklady k provedení inventarizace budou předány do 03. 12. 2015. Inventarizační
komise zahájí svou činnost dne 03. 12. 2015 a ukončí ji ke dni 31. 01. 2016 do 22. 01. 2016
místostarostce obce. Inventarizační zápis bude zpracován do 21. 01. 2016.
Složení komisí:
Hlavní inventarizační komise organizační jednotky Obec Vysokov, inventarizace majetku a
dokladová inventura. Inventurní komise pro organizační jednotku obce Vysokov:
Předseda komise – Pinkavová Naděžda (předseda finančního výboru)
Členové komise – J. Pozděna, Z. Kosinka, J. Kosinka ml., P. Čejchan (předseda kontrolního
výboru)
Dílčí inventarizační komise organizační jednotky JPO Vysokov, inventarizace majetku a
dokladová inventarizace:
Předseda komise – Pinkavová Naděžda (předseda finančního výboru)
Členové komise – J. Kosinka ml.(velitel JPO), J. Kosinka st., Z. Kosinka (starosta SDH)
P.Čejchan (předseda kontrolního výboru)

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje hlavní inventarizační
komisi pro organizační jednotku Obec Vysokov (inventarizace majetku a dokladová
inventura) komise ve složení: N. Pinkavová (předseda finančního výboru), J.
Pozděna (člen), Z. Kosinka (člen), J. Kosinka ml., (člen), P. Čejchan (předseda
kontrolního výboru. Dílčí inventarizační komisi pro organizační jednotku JPO
(inventarizace majetku a dokladová inventura) komise ve složení: N. Pinkavová
(předseda finančního výboru), J. Kosinka ml., (velitel JPO), J. Kosinka st. (člen), Z.
Kosinka (starosta SDH), P. Čejchan (předseda kontrolního výboru).
Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje plán inventur na rok 2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3) Zpráva finačního výboru

Starostka předala slovo místostarostce Z. Hovorkové, která seznámila zastupitele se zprávou
finančního výboru konaným dne 23. 11. 2015 na Obecním úřadě Vysokov v 18:00 hodin.
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Finanční výbor prohlédl pokladní knihu za III. čtvrtletí 2015, byly překontrolovány pokladní
doklady a jejich náležitosti, FV konstatuje, že zúčtování se provádí v souladu se směrnicemi
obce Vysokov. O provedené kontrole účetních dokladů podle ustanovení §11 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví provedl a zpracoval finanční výbor protokol, který byl podepsán
přítomnými členy. Finanční výbor připravil Návrh rozpočtu na rok 2016 a návrh místních
poplatků, který předloží zastupitelstvu ke schválení na nejbližším jednání ZO. Zápis ze schůzky
finančního výboru je přílohou zápisu.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního
výboru ze dne 23. listopadu 2015.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4) Místní poplatky a ceník služeb na rok 2016

Starostka přítomným přečetla návrh na výši místních poplatků na rok 2016, ceník služeb na
rok 2016 včetně poplatků za vývoz popelnic.
Ceník služeb v obci Vysokov rok 2016
1) Kopírování: A4 (jednostranně) – 2,- Kč, A4 (oboustranně) – 4,- Kč, A3 (jednostranně) –
5,- Kč, A3 (oboustranně) – 10,- Kč
2) Výpůjčka traktoru s řidičem: 500,- Kč/hod.(zaokrouhleno na celé čtvrthodiny nahoru)
3) Nakladač Volvo s řidičem: 600,- Kč/hod.(zaokrouhleno na celé čtvrthodiny nahoru)
4) Výpůjčka vleku za traktor: 150,- Kč/den
5) Palivové dřevo s dovozem: 600,- Kč za 1m3 měkké dřevo, 800,- Kč za 1m3 tvrdé dřevo,
150,- Kč za 1m3 samovýroba
6) Příspěvek k narození dítěte: 2.000,- Kč/1 dítě
7) Životní jubileum (70,75,80): 500,- Kč
8) Administrace povolení průjezdu ke Kramolně: 500,- Kč fyzické osoby/1 rok, 800,Kč firmy/1.rok, 300,- Kč/půl rok fyzické osoby – POPLATEK ZRUŠEN!!!
9) Svozové známky na rok 2016
 Zelená (52 svozů/rok) – 2.825,- Kč
 Červená (42 svozů/rok) – 2.363,- Kč
 Žlutá (26 svozů/rok) – 1.478,- Kč
 Šedá (21 svozů/rok) – 1.181,- Kč
 Modrá (13 svozů/rok) – 755,- Kč
Jednorázové známky a jednorázový svoz v plastovém pytli s logem Marius Pedersen a.s., činí
71,- Kč. Pronájem plastové popelnice 150,- Kč/ročně, pronájem plechové popelnice 164,Kč/ročně. Svozovým dnem zůstává PONDĚLÍ. Prodej svozových známek bude zahájen 04. 01.
2016 na obecním úřadě vždy v úředních hodinách.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výši místních poplatků
a ceník služeb v obci Vysokov na rok 2016.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5) Rozpočtový výhled

Tento bod programu přesun na příští jednání zastupitelstva.
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6) Pronájem nebytových prostor v č. p. 141

Starostka informovala o záměru pronájmu nebytového prostoru v č. p. 141 v k.ú. Vysokov o
výměře 26m2, v objektu bývalé pošty. Zastupitelstvo ukládá starostce zveřejnit záměr pronájmu
nebytových prostor v objektu bývalé pošty č. p. 141 o výměře 26 m2 pod dobu 15 dní na úřední
desce Obce Vysokov.
Záměr pronájmu kuchyňského vybavení dle smlouvy, manželé Majerovi požádali o pronájem
nerezové kuchyně včetně příslušenství pro pohostinství č.p. 71 ve Vysokově pro rok 2016.
Zastupitelé souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nerezové kuchyně včetně příslušenství
dle smlouvy na rok 2016.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu nebytového prostoru v č.p. 141 v k.ú. Vysokov o výměře 26m2, v objektu
bývalé pošty. Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nerezové kuchyně s příslušenstvím.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7) Kontrola využití finančních prostředků u místních spolků
Starostka obce navrhuje složení komise (N. Pinkavová, P. Čejchan, T. Koubík) ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení §9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutých neinvestičních finančních
příspěvků ve výši 5.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal
Vysokov, SK Tenis Vysokov. Kontrola proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu dne 19.
prosince 2015 od 9:00 hodin. Výše zmíněné místní spolky doloží doklady k vyúčtování
příspěvku. Závěrečné zprávy o kontrolách poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků
budou předloženy na příštím jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) složení kontrolní komise P. Čejchan (předseda
kontrolního výboru), N. Pinkavová (předseda finančního výboru), T. Koubík (člen
finančního výboru) k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého
finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK
Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

8/ Kontrola využití finančních prostředků u Osvětové besedy
Vysokov
Starostka obce navrhuje složení komise (N. Pinkavová, P. Čejchan, Ing. H. Černá) ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení §9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutých neinvestičních finančních
5
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příspěvků ve výši 25.000,- Kč pro místní spolek Osvětová beseda Vysokov na uspořádání
amatérského filmového festivalu Vysokovský Kohout. Kontrola proběhne v zasedací místnosti
Obecního úřadu dne 19. prosince 2015 od 9:00 hodin. Osvětová beseda Vysokov doloží
doklady k vyúčtování příspěvku. Závěrečná zpráva o kontrole poskytnutého neinvestičního
finančního příspěvku budou předložena na příštím jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) složení kontrolní komise P. Čejchan (předseda
kontrolního výboru), N. Pinkavová (předseda finančního výboru), Ing. H. Černá (člen
kontrolního výboru) k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého
finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro místní spolek Osvětová beseda na
uspořádání amatérského filmového festivalu Vysokovský Kohout.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

9) Zásady poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce
Vysokov + žádost a závěrečná zpráva o poskytování
finančních příspěvků

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem zásad poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu obce. Cílem návrhu je vytvořit jednotlivá pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu
obce Vysokov na rozvoj činnosti nekomerčního charakteru spolkům a organizacím, které působí
na území obce Vysokov. Zásady budou uplatněny pro poskytování příspěvků pro rok 2016 a
vyplněné žádosti o příspěvek budou přijímány na Obecním úřadě Vysokov. Zásady včetně příloh
budou zveřejněny na webu obce. Návrh zásad poskytování finančních příspěvků, žádost o
poskytnutí finančních prostředků a závěrečná zpráva o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce jsou přílohou tohoto zápisu.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Zásady poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu obce Vysokov a přílohy Žádost o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu obce Vysokov a Závěrečnou zprávu o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10) Rozpočtové opatření č. 11/2015

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2015 za měsíc listopad.
Příjmy i výdaje obce byly navýšeny o 100.000,- Kč (splátka dlouhod.úvěru podporované
bydlení). Příjmy obce byly navýšeny o 273.100,- Kč (DPH, odvod z VHP, odvod z loterií a
podobných her, daň z příjmů FO, správní poplatky, odvod ze ZPF, příjmy z výdejního místa ČP).
Výdaje obce byly navýšeny o 273.100,- Kč (odvedené navýšené příjmy obce do rezervy obce).
Další změny ve výdajích v rámci paragrafů, takže se nenavyšují výdaje (nákup regálu do
knihovny, výměna pneumatik, dohody zeleň, dohoda kronika, MěSSS Marie sociální péče o
obyvatele, příspěvek vítání občánků), ze specifikované rezervy obce čerpáno 15.500,- Kč. Vše
dle přílohy, která je součástí zápisu.
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Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2015, které je přílohou tohoto zápisu
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11) Dodatek č. 1 ke Smlouvě M. Pedersen a.s., Hradec Králové

Starostka přečetla dodatek ke Smlouvě č. 950459 Marius Pedersen a.s., Hradec Králové na
zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek
TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou Marius Pedersen a.s., upravující ceny
svozových známek pro rok 2015, včetně separace a svozu využitelných složek tříděného odpadu
(papír, sklo, plast). Uvedená smlouva se mění s platností od 1. 1. 2016. V tomto dodatku se
mění ceny služeb pro rok 2016. Ceny svozových známek zůstávají nezměněny. Zastupitelé
pověřují starostku k podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459. Svoz nebezpečného odpadu bude
opět provádět Svazek obcí 1866.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku ke
Smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně
separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov
a firmou Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a pověřují starostku k podpisu
Dodatku Smlouvy č. 950459.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

12) Uzavření nájemní smlouvy s uchazeči do č.p. 108

Paní starostka přečetla zastupitelům odstoupení od nájemní smlouvy uchazečky paní V. Š.,
kterou zastupitelstvo schválilo na svém minulém jednání zastupitelstva pod bodem usnesení č.
07/09/2015. Zastupitelstvo obce Vysokov revokuje usnesení č. 07/09/2015. Na obecní úřad byly
doručeny tři žádosti na umístění do podporovaného bytu. První uchazečka paní Ing. E. V., žádá
o možnost umístění do podporovaného bytu č. 5 od 03. 12. 2015, neboť ovdověla a v současné
době bydlí v domě ve vlastnictví syna z prvního manželství, který paní E. V., vyzval k opuštění
nemovitosti. V současné době paní E. V. řeší stavební povolení RD na katastru obce Vysokov a
žádá obecní zastupitelstvo o možnost umístění do podporovaného bytu do doby, než bude
možné nastěhování do její nemovitosti v k. ú. Vysokov. V pronajatém bytě by bydlela se svou
nezaopatřenou dcerou slečnou R. V. a v případě kladného vyřízení žádosti žádáme o možnost
trvalého pobytu v č. p. 108. Druhým žadatelem je pan J. K., trvalým bytem Provodov. Otec
samoživitel, procházejí těžkým životním obdobím, kdy nemůže žádat o běžné bydlení.
V současné době žije v pronajatém bytě v Provodově Šonově. V podporovaném bytě by bydlel
se svým nezletilým synem, kterého má v péči 1 x za 14 dní. Třetím žadatelm je pan O. V., který
pečuje o svou nesvéprávnou tetu. Do zaměstnání nedochází, neboť pečuje celý den o
nesvéprávnou tetu. Zastupitelé diskutovali o jednotlivých doručených žádostech a paní starostka
dala hlasovat o uchazečích:
Výsledek hlasování: 1) Ing. E. V. PRO: 5 hlasů
ZDRŽELI SE: 2 hlasy
PROTI: 0 hlasů
2) J. K.
PRO: 1 hlas
ZDRŽELI SE: 2 hlasy
PROTI: 4 hlasy
3) O. V.
PRO: 0 hlasů
ZDRŽELI SE: 0 hlasů
PROTI: 7 hlasů
Výsledek hlasování: Zastupitelé souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Ing. E. V., na
dobu určitou od 03. 12. 2015 do 02. 12. 2016 do bytu č. 5, v č.p. 108 Vysokov a pověřují
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starostku k podpisu nájemní smlouvy. Výše nájemného a poplatku za služby v bytě č. 5 se
nemění. Nájemci budou seznámeni s Domovním řádem, platným pro č.p. 108.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov revokuje usnesení č.
07/09/2015 z jednání zastupitelstva ze dne 14. 10. 2015.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
nájmu bytu s paní Ing. E. V., byt č. 5, III. N.P., nájemné ve výši 2.462,- Kč/měsíc,
služby vodné 200,- Kč/měsíc a TV, SAT a internet 100,- Kč/měsíc na dobu určitou od
03. 12. 2015 do 02. 12. 2016 a zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje trvalý pobyt
v pronajatém bytě v podporovaném domě č. p. 108 pro paní E. V. a její dceru R. V.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

13) Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr
dodavatele na akci „Nákup techniky pro lesní hospodářství“

Paní starostka informovala zastupitele o tom, že Státní zemědělský intervenční fond dne 27.
října 2015 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení
Žádostí o dotaci v rámci operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, záměr a)
pořízení. Na základě výše uvedeného doporučení bude vypsáno poptávkové řízení na nákup 1 ks
navijáku za traktor Zetor 7745 a štípacího poloautomatu s benzínovým pohonem s termínem
doručení obálek do 25. ledna 2016 do 16:00 hodin na obecním úřadě ve Vysokově, jediným
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH, otevírání obálek je veřejné. Realizace
poptávkové řízení pouze po potvrzení získání dotace. Členy výběrové komise pro otevírání
obálek a výběr dodavatele na akci „Nákup techniky pro lesní hospodářství“ starostka navrhuje:
N. Pinkavová, P. Čejchan, J. Kosinka st., Z. Hovorková (náhradník).

Návrh usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje členy výběrové
komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na akci „Nákup techniky pro lesní
hospodářství“ ve složení N. Pinkavová, P. Čejchan, J. Kosinka st., Z. Hovorková
(náhradník).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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14) Jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a výběr
dodavatele na zpracovatele projektové dokumentace
„Komunitní centrum“

Paní místostarostka informovala zastupitele o možnosti získání dotace na vybudování
„Komunitního centra“. Dotační titul až 80% výdajů na celkovou investici. Dotační program bude
vypsán cca březen 2016. K podání žádosti o dotaci je nutné předložit projektovou dokumentaci
a stavebnímu povolení. Realizace projektu jen v případě potvrzení o získání dotace. Bude
vypsáno poptávkové řízení na zpracovatele projektové dokumentace „Komunitní centrum“, kde
podkladem pro zpracovatele projektové dokumentace bude vypracovaná projektová studie
„Komunitního centra“. Termín doručení obálek do 25. ledna 2016 do 17:00 hodin na obecním
úřadě ve Vysokově, jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH, otevírání
obálek je veřejné. Realizace poptávkové řízení pouze po potvrzení získání dotace. Členy
výběrové komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na zpracovatele projektové
dokumentace „Komunitní centrum“ starostka navrhuje: Z. Hovorková, brig. gen. Mgr. M.
Červíček, Kosinka J. ml, J. Pozděna (náhradník).

Návrh usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje členy výběrové
komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na zpracovatele projektové
dokumentace „Komunitní centrum“ ve složení: Z. Hovorková, brig. gen. Mgr. M.
Červíček, Kosinka J. ml, J. Pozděna (náhradník).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

15) Zadávací podmínky na akce „Nákup techniky pro lesní
hospodářství“ a zpracování projektové dokumentace
„Komunitní centrum“

Starostka obce předala slovo panu J. Kosinkovi st., který předložil zastupitelstvu návrh
zadávacích podmínek pro „Nákup techniky pro lesní hospodářství“. Naviják za traktor ZETOR
7745, naviják je spojen s traktorem prostřednictvím tříbodového závěsu a pohon je zajištěn
z PTO kloubovým hřídelem. Naviják má vlastní hydraulický systém s hydraulickým
akumulátorem, který zajišťuje bezpečnost provozu i po odpojení náhonového hřídele. Ovládání
elektrické s možností doplnění o bezdrátovou stanici. Navijáky vybaveny sklopnou ochrannou
mříží a držákem motorové pily + další specifické vlastnosti.
Štípací poloautomat s benzínovým pohonem, horizontální štípací automat, zpracování dřeva
pilou a štípačem v jednom průchodu, možnost zpracovávat kulatinu až o průměru 380 mm,
automatický transport dřeva pomocí pásového přepravníku, benzínový motor: 400 ccm 9,5 kW
+ ostatní technické parametry. Po krátké diskuzi zastupitelé schvalují zadávací podmínky a
technické parametry na nákup 1 ks navijáku za traktor ZETOR 7745 a 1 ks štípacího
poloautomatu s benzínovým pohonem souhlasí.

Návrh usnesení č. 18 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zadávací podmínky a
technické parametry na akci „Nákup techniky pro lesní hospodářství“ na nákup 1 ks
1 ks navijáku za traktor ZETOR 7745 a 1 ks štípacího poloautomatu s benzínovým
pohonem.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 18 bylo schváleno
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Zastupitelům byla předložena Projektová studie investičního záměru „Komunitní centrum“.
Novým dispozičním řešením a navrhovanými stavebními úpravami vzniknou nové prostory
pro komunitní činnost s průměrnou účastí cca. 25 osob. Celková užitná plocha komunitního
centra je 216,64 m2. Nový vstup do 3.N.P. objektu je řešen jako bezbariérový, z místní
příjezdové komunikace. Nájezdová rampa, vyrovnávající rozdíl mezi úrovní přilehlého
upraveného terénu a úrovní podlahy 3.N.P. je umístěna podél budovy místo zbouraných zádveří
původních bytových jednotek. Vstup je do vstupní haly, na kterou přímo navazuje prostor šatny,
přípravny pro případné občerstvení, WC mužů, s odděleným prostorem pro úklidové prostředky
a výlevku, WC žen a samostatné WC pro osoby s omezenou pohyblivostí. Hlavní prostor pro
setkávání a činnosti cílových skupin komunitního centra je řešen jako jeden stavebně nečleněný
sál, přímo navazující na vstupní halu. Kontrolní vstup do prostoru pudy je řešen stahovacími
schody. Prostory zřizovaného komunitního centra budou funkčně nezávislé a působí jako
nezávislá část domu č.p. 108. Zastupitelé schvalují zadávací podmínky na zpracování projektové
dokumentace „Projektová studie investičního záměru „Komunitní centrum“.

Návrh usnesení č. 19 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zadávací podmínky na
zpracování projektové dokumentace „Projektová studie investičního záměru
„Komunitní centrum“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno

16) Různé:
 Možnost prodeje obecní kuchyně umístěné v č. p. 71 (místní pohostinství) –
v případě zájmu budoucího vlastníka nemovitosti č. p. 71 je možný případný
odprodej nerezové kuchyně + nábytku umístěného v č. p. 71 pro služby
pohostinství.
 J. Pozděna – upozornil na nebezpečný provoz na místní komunikaci „Ke Zvoničce“,
nadměrná doprava nákladných automobilů. J. Kosinka st., ve spolupráci s panem
Kultem (dopravní odbor Policie ČR) navrhnou řešení vzniklé situace a výsledek
jejich jednání bude přednesen na příštím jednání zastupitelstva. Zastupitelé
pověřují pana J. Kosinku st., ke schůzce s panem Kultem (dopravní odbor Policie
ČR).

17) Žádost pana J. Flouska o trvalý pobyt v č. p. 108

Starostka přednesla zastupitelům žádost pana J. Flouska, který bydlí v nájemním bytě
v podporovaném domě č. p. 108 o možnosti získání trvalého pobytu ve výše uvedeném bytě.
Zastupitelé souhlasí s žádosti pana J. Flouska a schvalují trvalý pobyt v č. p. 108, byt č. 4 v 3.
N.P.

Návrh usnesení č. 20 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje trvalý pobyt
v pronajatém bytě v podporovaném domě č. p. 108 pro pana J. Flouska
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

18) Darovací smlouva účelová

Starostka informovala zastupitele o doručené Darovací smlouvě účelové od Městské knihovny
Náchod na peněžitý dar určený na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních
10

Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015

knihovnických služeb ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Knižní fond pořízení z tohoto daru
se stává součástí výměnného fondu, který bude cirkulovat po smluvně vázaných knihovnách
regionu. Dárce převede finanční částku do 31. 03. 2016. Zastupitele navrhují částku peněžitého
daru ve výši 4.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 21 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje peněžitý finanční dar

ve výši 4.000,- Kč určený na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních
knihovnických služeb a pověřují starostku k podpisu Darovací smlouvy účelové.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno

USNESENÍ - REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body: B. 17) Žádost J. Flouska o trvalý pobyt Vysokov č. p.
108, B. 18) Městská knihovna Náchod – žádost o finanční dar na obnovu
knižního fondu
3. Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování
JPO (15JPO03) a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje, Financování JPO (15JPO03), číslo smlouvy
15JPO03-0077. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy.
4. Schvaluje hlavní inventarizační komisi pro organizační jednotku Obec Vysokov
(inventarizace majetku a dokladová inventura) komise ve složení: N.
Pinkavová (předseda finančního výboru), J. Pozděna (člen), Z. Kosinka (člen),
J. Kosinka ml., (člen), P. Čejchan (předseda kontrolního výboru. Dílčí
inventarizační komisi pro organizační jednotku JPO (inventarizace majetku a
dokladová inventura) komise ve složení: N. Pinkavová (předseda finančního
výboru), J. Kosinka ml., (velitel JPO), J. Kosinka st. (člen), Z. Kosinka (starosta
SDH), P. Čejchan (předseda kontrolního výboru). Zastupitelstvo obce Vysokov
schvaluje plán inventur na rok 2016.
5. Schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 23. listopadu 2015.
6. Schvaluje výši místních poplatků a ceník služeb v obci Vysokov na rok 2016.
7. Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v č.p. 141 v k.ú.
Vysokov o výměře 26m2, v objektu bývalé pošty. Zastupitelstvo obce Vysokov
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nerezové kuchyně s příslušenstvím.
8. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) složení
kontrolní komise P. Čejchan (předseda kontrolního výboru), N. Pinkavová
(předseda finančního výboru), T. Koubík (člen finančního výboru) k provedení
veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši
5.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal
Vysokov, SK Tenis Vysokov.
9. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) složení
kontrolní komise P. Čejchan (předseda kontrolního výboru), N. Pinkavová
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(předseda finančního výboru), Ing. H. Černá (člen kontrolního výboru)
k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého finančního příspěvku
ve výši 25.000,- Kč pro místní spolek Osvětová beseda na uspořádání
amatérského filmového festivalu Vysokovský Kohout.
10. Schvaluje Zásady poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Vysokov
a přílohy Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Vysokov a
Závěrečnou zprávu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
Vysokov.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015, které je přílohou tohoto zápisu.
12. Schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a
odstranění komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek
TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou Marius Pedersen a.s.,
Hradec Králové a pověřují starostku k podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459.
13. Revokuje usnesení zastupitelstva č. 07/09/2015 z jednání zastupitelstva ze
dne 14. 10. 2015 (uzavření nájemní smlouvy do podporovaných bytu v č. p.
108 s paní V. Š.)
14. Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu s paní Ing. E. V., byt č. 5, III. N.P.,
nájemné ve výši 2.462,- Kč/měsíc, služby vodné 200,- Kč/měsíc a TV, SAT a
internet 100,- Kč/měsíc na dobu určitou od 03. 12. 2015 do 02. 12. 2016 a
zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy
15. Schvaluje trvalý pobyt v pronajatém bytě v podporovaném domě č. p. 108
pro paní E. V. a její dceru R. V.
16. Schvaluje členy výběrové komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na
akci „Nákup techniky pro lesní hospodářství“ ve složení N. Pinkavová, P.
Čejchan, J. Kosinka st., Z. Hovorková (náhradník).
17. Schvaluje členy výběrové komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele na
zpracovatele projektové dokumentace „Komunitní centrum“ ve složení: Z.
Hovorková, brig. gen. Mgr. M. Červíček, Kosinka J. ml, J. Pozděna (náhradník).
18. Schvaluje zadávací podmínky na zpracování projektové dokumentace
„Projektová studie investičního záměru „Komunitní centrum“.
19. Schvaluje zadávací podmínky na zpracování projektové dokumentace
„Projektová studie investičního záměru „Komunitní centrum“.
20. Schvaluje zadávací podmínky na zpracování projektové dokumentace
„Projektová studie investičního záměru „Komunitní centrum“.
21. Schvaluje peněžitý finanční dar ve výši 4.000,- Kč určený na nákup knih do
výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb a pověřují
starostku k podpisu Darovací smlouvy účelové.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce ukládá:
 Kosinka J. st. – jednání s panem Kultem (odbor dopravy) o navrženém řešení
omezení provozu na místní komunikaci „Ke Zvoničce“ z důvodu zajištění
bezpečnosti (stížnost J. Pozděny, nadměrný provoz na komunikaci)
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Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Jiří Kosinka st.

………………………….

Zdeněk Kosinka

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 11
3) Zásady poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Vysokov + žádost a závěrečná
zpráva o poskytování finančních příspěvků
4) Zpráva finančního výboru ze dne 23. 11. 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 11. prosince 2015
Vyvěšeno dne: 11. 12. 2015

Sejmuto dne: 04. 01. 2016
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