Zasedání ZO 02/2017 dne 22. 03. 2017

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

02/2017
dne 22. března 2017 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce
Vysokov
Přítomni: Bc. R. Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka ml., J. Kosinka st., P. Čejchan, J.
Pozděna, brig.gen. Mgr. M. Červíček, Z. Kosinka
Omluveni: N. Pinkavová
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM:
1)
2)

Rozpočtové opatření č. 2/2017 a č. 3/2017
Žádost o změnu využití pozemku v ÚP Vysokov p. p. č. 304/3 a 306/14 v k. ú.
Vysokov (výstavba RD)
3) Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy
4) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
5) Možnost nákupu speciálního cisternového automobilu značka: Karosa CAS K 25 – L
101 (potřeby obce)
6) Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu
7) Směrnice k věcným břemenům
8) Směrnice k poskytování a účtování cestovních náhrad č. 7/2017
9) Směrnice upravující oběh účetních dokladů č. 5/2017
10) Směrnice k podpisovým vzorům – úprava
11) Různé:
Rozšíření programu:
11) Různé:
Pálení dřeva – obecně závazná vyhláška
Letní kino – nabídka produkce
Knihovna Vysokov – nový název Knihovna J. City
Nákup kompresoru
Zdravotní stav lípy v parku v dolní části obce
12) Darovací smlouva Hospic Anežky České
13) Smlouva o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele
14) PF ČR – žádost o pronájem pozemku p. č. 306/8 v k. ú. Vysokov
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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 14. 03. 2017 do 22. 03.
2017.
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).
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu
pana J. Kosinku ml. a pana J. Pozděna, návrhovou komisí J. Kosinku st., Z. Kosinka,
zapisovatelem Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (J.
Kosinku ml., J. Pozděnu), návrhovou komisi (J. Kosinka st., Z. Kosinku) 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 a rozšíření programu o body:
11) Různé:
Pálení dřeva – obecně závazná vyhláška
Letní kino – nabídka produkce
Knihovna Vysokov – nový název Knihovna J. City
Nákup kompresoru
Zdravotní stav lípy v parku v dolní části obce
12) Darovací smlouva Hospic Anežky České
13) Smlouva o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele
14) PF ČR – žádost o pronájem pozemku p. č. 306/8 v k. ú. Vysokov

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B 11.) – B. 14.)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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1/ Rozpočtové opatření č. 2/2017 a č. 3/2017
RO č. 2/2017 – únor. Příjmy byly navýšeny o 500,- Kč (finanční příspěvek čarodějnice).
Z rezervy obce čerpána celková částka ve výši 10.320,- Kč
§6402 pol. 5364 KÚ KVHK vratka dotace volby do zastupitelstva kraje 6.320,- Kč
§3341 pol. 5169 Český telekomunikační úřad – poplatek za bezdrátový rozhlas 2.500,- Kč
§6171 pol. 5134 nákup pracovního oděvu – 2.000,- Kč
Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov rozpočtová opatření č. 2/2017,

které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

RO č. 3/2017 – březen. Příjmy i výdaje obce byly navýšeny o 100.000,- Kč (splátka
dlouhod.úvěru podporované bydlení). Z rezervy obce čerpána částka ve výši 205.000,- Kč
(§5512 pol. 6123) nákup hasičského auta Karosa CAS.
Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov rozpočtová opatření č. 3/2017,

které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 a 4 byla schválena.

2/ Žádost o změnu využití pozemku v ÚP Vysokov p. p. č.
304/3 a 306/14 v k. ú. Vysokov (výstavba RD)
Paní starostka seznámila zastupitele s žádostí o provedení změny v územním plánu obce
Vysokov vlastníka PROFI-RENT Servis s.r.o., Náchod. Ve stávajícím územním plánu je nyní
plocha určena pro živočišnou výrobu, majitel žádá o změnu na plochu pro bydlení dle
přiloženého situačního plánu na p. p. č. 304/3 a 306/14. Na pozemku p. č. 304/4 v k. ú.
Vysokov kanceláře a skladový objekt pro zázemí stavební firmy.
Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Žádost o změnu využití

pozemku v ÚP Vysokov na pozemku p. č. 304/3 a 306/14 v k. ú. Vysokov pro
výstavbu rodinného domu pro žadatele PROFI-RENT Servis s.r.o., Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

3/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy
Paní starostka seznámila zastupitele s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy. Na základě uzavřené dohody mezi
Obcí Vysokov a Městem Náchod o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je
území obce Vysokov částí školského obvodu Mateřské školy Náchod, Komenského 301, zřízené
Městem Náchod.
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Rodiče své děti mohou umisťovat do mateřských školek dle svého vlastního výběru, v případě
nedostatečných kapacit vybraných školek, děti z Vysokova dle uzavřené dohody patří spádově
do školského obvodu Mateřské školy Náchod, Komenského 301. Tato vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje vydání Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2017 na základě ustanovení § 178 odst.2 písm. c) a § 179 odst.3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), kterou se stanoví část společného školského
obvodu mateřské školy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4/ Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy
Paní starostka přečetla zastupitelům Dohodu o vytvoření společného školského obvodu
spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Komenského 301.
Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle
§ 34 odst. 3 školského zákona a za tím účelem obec zřizuje mateřskou školu nebo zajistí
předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí. Obec Vysokov a Město Náchod se
dohodli na vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Náchod, Komenského 301. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dohody o
vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 a pověřují starostku k podpisu
výše uvedené Dohody mezi Obcí Vysokov a Městem Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5/ Možnost nákupu speciálního cisternového automobilu pro
JPO Vysokov (Karosa CAS K 25 – L101)
Starostka předala slovo veliteli JPO panu J. Kosinku ml., který informoval zastupitele o
možnosti nákupu speciálního hasičského cisternového automobilu značky KAROSA CAS K 25 – L
101, rok výroby 1986, stav tachometru: 19 000 km, STK: 5/2017 – v r. 2011 byla provedena
výměna 6 ks ALU rolet, v r. 2016 přetěsnění motoru, výměna vodní pumpy a všech gumových
prvků v motorové části. Vozidlo nabízí Město Náchod k prodeji. Cenovou nabídku je nutné podat
do 26. 03. 2017, vozidlo bude prodáno obálkovou metodou, a to nejvyšší cenové nabídce.
Velitel JPO zdůvodnil potřebu nákupu speciálního hasičského cisternového automobilu
nedostatkem techniky pro požární zásahy JPO. JPO a SDH provedou nezbytné úpravy pro
provoz automobilu z rozpočtu JPO na rok 2017.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání cenové nabídky
a nákup speciálního hasičského cisternového automobilu značky KAROSA CAS K 25
4
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– L 101. V případě podání nejvyšší cenové nabídky Zastupitelstvo obce Vysokov
pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Odešel pan brig.gen. Mgr. M. Červíček

6/ Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu
Paní starostka přečetla zastupitelům znění směrnice. Tato směrnice stanoví postupy pro
zadávání veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty zakázky.
I. kategorie – tj. veřejné zakázky na dodávky, služby a na stavební práce do výše 99.999,- Kč
bez DPH – lze uskutečnit přímo v kompetenci příslušného příkazce operace a správce rozpočtu
dle aktuální situace na trhu. Tyto zakázky mohou být realizovány formou objednávky nebo
formou ústní smlouvy, uzavřené na místě.
II. kategorie – tj. veřejné zakázky na dodávky, služby a na stavební práce vyšší než 100.000,Kč až do výše 199.999,- Kč bez DPH – starosta nebo místostarosta shromáždí v rámci průzkumu
trhu nabídky alespoň tří dodavatelů, tyto nabídky mohou být získány buď z nabídek
internetových obchodů, nebo přímým oslovením vhodných dodavatelů.
III. kategorie – tj. veřejné zakázky na dodávky či služby vyšší než 200.000,- Kč Kč až do
1.999.999,- Kč bez DPH, a veřejné zakázky na stavební práce vyšší než 200.000,- Kč až do
5.999.999,- Kč bez DPH – zadávány formou administrativně nenáročného výběrového řízení,
přičemž musí být osloveny nejméně 3 dodavatelé. Podané nabídky mohou být hodnoceny buď
hodnotící komisí, nebo formou elektronické aukce. O zvoleném způsobu hodnocení rozhoduje
zastupitelstvo obce.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje směrnici č. 20/2017 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 23. 03. 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7/ Směrnice k věcným břemenům
Paní starostka přečetla zastupitelům znění směrnice k věcným břemenům. Tato směrnice
upravuje zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví obce a podmínky a výši
úplaty za zřízení věcných břemen.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Směrnici k věcným
břemenům č. 21/2017 s účinností od 23. 03. 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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8/ Směrnice k poskytování a účtování cestovních náhrad
Starostka přečetla znění směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad. Tato
směrnice se vztahuje k poskytování a účtování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních
pracovních cestách. Došlo zde k několika změnám:
Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách se řídí:
Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Vyhláškou č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad
Vyhláškou č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného
pro rok 2017
Tuzemská pracovní cesta:
Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou
vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada
3,90 Kč a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu, doložená dokladem o
zaplacení. Pokud zaměstnance cenu pohonné hmoty neprokáže, použije se průměrná
cena pohonných hmot stanovená vyhláškou č. 440/2016 Sb..
Náhrady stravného:
72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin a nejvýše však 18 hodin
171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Směrnici
k poskytování a účtování cestovních náhrad č. 7/2017 s účinností od 01. 01. 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

9/ Směrnice upravující oběh účetních dokladů
Starostka přečetla znění Směrnice upravující oběh účetních dokladů. Změnou, ke které došlo
od 01. 01. 2017 je nahrazení slova „podpis“ slovem „podpisový záznam“ v textu celé směrnice.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Směrnici upravující
oběh účetních dokladů č. 05/2017 s účinností od 01. 01. 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

10/ Směrnice k podpisovým vzorům - úprava
Paní starostka seznámila zastupitele se směrnicí k podpisovým vzorům – podpisový řád.
Ustanovení této přílohy se vztahuje k podpisovým vzorům účetní jednotky. Směrnice je
vypracována v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Průkaznost účetního záznamu – podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož
obsahem je vlastnoruční podpis nebo uznávaný elektronický podpis podle zvláštního právního
6
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předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou
a jednoznačnou původnost. Podpisový záznam může být společný pro více záznamů.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje
k podpisovým vzorům č. 22/2017 s účinností od 01. 01. 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Směrnici

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

12/ Darovací smlouva Hospic A. České
Paní starostka informovala zastupitele o doručené Darovací smlouvě Oblastní charity Červený
Kostelec. Letos to je již, 22. Let, co byl v Červeném Kostelci otevřen první český hospic, Hospic
Anežky České. Kapacita hospice je 30 lůžek pro nemocné a 14 přistýlek pro rodinné příslušníky.
Za uplynulé období hospic posloužil cca 8 200 nemocným. Zdravotní pojišťovny hradí cca 44%
provozních nákladů, zbývající část je z příspěvků pacienta (10-14%), dotace MPSV a kraje
(31%), zbývající část tvoří příspěvky od měst a obcí, dary fyzických osob, nadací. V letošním
roce byl v Červeném Kostelci hospitalizován 1 pacient z Vysokova. Zastupitelé navrhují částku
5.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Darovací
smlouvy mezi Obcí Vysokov a Oblastní charitou Červený Kostelec na finanční dar ve
výši 5.000,- Kč na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a
Mobilního hospice Anežky České a pověřuje starostku k podpisu výše zmíněné
Darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

13/Smlouva o společném zadávání a o zmocnění centrálního
zadavatele
Paní starostka přečetla Smlouvu o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele
pro zadává veřejné zakázky: „Sdružené služby dodávky elektrické energie“ mezi smluvními
stranami Obcí Vysokov a Město Nové Město nad Metují, smlouva byla schválena Radou města
Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 367-15785/17 ze dne 13. 03. 2017. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy až do doby dosažení účelu, pro který
byla uzavřeno, tj. do doby uzavření smluv s vybraným dodavatelem služeb na veřejnou zakázku
na společný nákup elektrické energie pro období od 01. 07. 2017 – 31. 12. 2018. V minulých
letech byla elektrická energie též vysoutěžena v aukci, kterou zprostředkovalo Nové Město nad
Metují.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
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14/ PF ČR – žádost o pronájem pozemků pro obec
Paní starostka informovala o situaci na pozemcích v bývalém areálu ZEFA. V současné době
obec nevlastní žádné vhodné stavební pozemky, které by mohla nabídnout majitelům
nemovitostí, kteří jsou dotčeni obchvatem. Z tohoto důvodu obec požádá o koupi následujících
pozemků: p. p. č. 306/8, p. p. č. 306/13, p. p. č. 306/2 v k. ú. Vysokov, nikoliv pouze o
pronájem výše zmíněných pozemků. Zastupitelé schvalují zaslání žádosti na PF ČR o koupi
pozemků p. č. 306/8, 306/13 a 306/2 v k. ú. Vysokov.

Návrh usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zaslání žádosti na PF
ČR o koupi pozemků p. č. 306/8, 306/13 a 306/2 v k. ú. Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

11/ Různé:

 Paní starostka přečetla přítomným návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci. Zastupitelstvo bere na
vědomí stížnosti paní V. B. (Vítův kopec) na pálení dřevní hmoty. Zastupitelé
upřednostňují znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů před vydáním vlastní obecně závazné vyhlášky obce, která by byla totožná a
vycházela z výše citovaného zákona.
 Letní kino – na obec byla doručena nabídka na projekci letního kina v obci. Zastupitelstvo
obce Vysokov zvážilo cenovou nabídku na produkci 1 filmu (cca 10.500,- Kč) a vzhledem
k finanční náročnosti nemá obce o tuto aktivitu firmy TSProduction.cz, Kolín zájem.
 ELEKTROCOMP – stavba „Provodov – Vysokov“, obnova odbočky VN2351, stavbu je
nutné zrealizovat z důvodu opravy již dožitého nadzemního vedení VN 35kV. Investorem
je společnost ČEZ Distribuce, a.s. Elektrické zařízení rozvodu elektřiny společnosti ČEZ
Distribuce a.s., bude umístěno na pozemku p. č. 685/2 a p. p. č. 685/3 v k. ú. Vysokov.
Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.
 Změna názvu Obecní knihovny – starostka informovala o změně názvu místní obecní
knihovny ve Vysokově na nový název „Knihovna J. City“, se souhlasem manželky pana J.
City.

Návrh usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje název Knihovny J.
City Vysokov – místní obecní knihovna.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
 Lípa v parku v dolní části obce – starostka předložila zastupitelům odborný posudek firmy
GREEN4PLAN s.r.o, na zdravotní stav lípy. Tento posudek bude zaslán na Městský úřad
Náchod, odbor životního prostředí k posouzení zdravotního stavu lípy a následnému
rozhodnutí.
Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.
 Pan Z. Kosinka ml. – předložil žádost o koupi kompresoru na čištění, opravu a údržbu
obecní techniky, bylo předloženo pět nabídek:
- 1) Fiac AB 100-338TC 400 V, nádoba 100 l, výkon motoru 2,25 kW – 13.640,- Kč bez
DPH
- 2) Fiac AB 100-338MC 230 V, nádoba 100 l, výkon motoru 2,25 kW – 13.150,- Kč bez
DPH
8
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-

-

3) Fiac AB 100-338MC 230 V, nádoba 50 l, výkon motoru 2,25 kW – 12.780,- Kč bez
DPH
- 4) Orlík PKS9-2/50, 230 V, nádoba 50 l, výkon motoru 1,5 kW – 21.900,- Kč bez DPH
- 5) Orlík PKS9-2/100, 230 V, nádoba 100 l, výkon motoru 1,5 kW – 23.200,- Kč bez
DPH
Po projednání cenových nabídek a technických parametrů byla vybrána varianta č. 1) za
cenu 13.640,- Kč z důvodu dostatečného výkonu a velikosti nádoby.

Návrh usnesení č. 18 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nákup kompresoru
Fiac AB 100-338TC za cenu 13.640,- Kč bez DPH a pověřují pana Z. Kosinku a J.
Kosinku st. k nákupu kompresoru.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 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 11.) – B. 14.)
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, které je přílohou zápisu.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017, které je přílohou zápisu.
5. Žádost o změnu využití pozemku v ÚP Vysokov na pozemku p. č. 304/3 a
306/14 v k. ú. Vysokov pro výstavbu rodinného domu pro žadatele PROFIRENT Servis s.r.o., Náchod.
6. Schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 na základě ustanovení §
178 odst.2 písm. c) a § 179 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
7. Schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Komenského
301 a pověřují starostku k podpisu výše uvedené Dohody mezi Obcí Vysokov a
Městem Náchod.
8. Schvaluje podání cenové nabídky a nákup speciálního hasičského
cisternového automobilu značky KAROSA CAS K 25 – L 101. V případě podání
nejvyšší cenové nabídky Zastupitelstvo obce Vysokov pověřuje starostku
k podpisu kupní smlouvy.
9. Schvaluje směrnici č. 20/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s účinností od 23. 03. 2017.
10. Schvaluje Směrnici k věcným břemenům č. 21/2017 s účinností od 23. 03.
2017.
11. Schvaluje Směrnici k poskytování a účtování cestovních náhrad č. 7/2017
s účinností od 01. 01. 2017.
12. Schvaluje Směrnici upravující oběh účetních dokladů č. 05/2017 s účinností
od 01. 01. 2017.
13. Schvaluje Směrnici k podpisovým vzorům č. 22/2017 s účinností od 01. 01.
2017.
9
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14. Schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Vysokov a Oblastní charitou
Červený Kostelec na finanční dar ve výši 5.000,- Kč na náklady spojené
s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České a
pověřuje starostku k podpisu výše zmíněné Darovací smlouvy.
15. Schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadávání a o zmocnění centrálního
zadavatele a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
16. Schvaluje zaslání žádosti na PF ČR o koupi pozemků p. č. 306/8, 306/13 a
306/2 v k. ú. Vysokov.
17. Schvaluje název Knihovny J. City Vysokov – místní obecní knihovna.
18. Schvaluje nákup kompresoru Fiac AB 100-338TC za cenu 13.640,- Kč bez
DPH a pověřují pana Z. Kosinku a J. Kosinku st. k nákupu kompresoru.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Stížnost paní V. B. na pálení dřevní hmoty (Vítův kopec)
Cenovou nabídku na projekci letního kina
Oznámení o umístění elektrických zařízení rozvodu elektřiny na pozemcích p. č. 685/2 a
685/3 v k. ú. Vysokov
Odborný posudek zdravotního stavu lípy v parku v dolní části obce, Green4plan s.r.o.,
Vysokov
Zastupitelstvo obce ukládá:

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Jan Pozděna

………………………….

Jiří Kosinka ml.

………………………….

Bc. Fiedlerová Renáta

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 31. března 2017
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 2/2017
3) Rozpočtové opatření č. 3/2017
Vyvěšeno dne: 31. 03. 2017

Sejmuto dne: 19. 04. 2017

10

