Zasedání ZO 01/2019 dne 11. 02. 2019

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 01/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 11. února
2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., brig. gen. Mgr. M.
Červíček, V. Chráska, D. Mádr, Mgr. P. Fettersová, J. Kosinka ml.
Omluveni: P. Čejchan
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

V. Chráska, J. Kosinka st.
J. Kosinka ml., P. Fettersová
Z. Hovorková

8 hlasů ano
8 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Zpráva inventarizační komise za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019 a č. 2/2019
Pronájem nerezové kuchyně
Veřejná výzva na obsazení funkce technického pracovníka obce
Žádost o dotaci na zřízení pracovního místa
Dotační možnosti – oprava místní komunikace „Vítův kopec“, rybník „Nebeský“
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30. 04. 1999
Vypsání poptávkové řízení malého rozsahu na akci „Rekonstrukce byty v č. p. 141“
Různé:

Rozšíření programu:
12.
Žádost o finanční příspěvek:
a) Komitét války 1866
b) Hospic Anežky České Červený Kostelec
13.
Smlouva o bezúplatném převodu majetku: bezdrátový
povodňový plán obce
14.
Záměr pronájmu pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov

rozhlas

a

digitální

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. Renátou Sychrovskou Fiedlerovou. 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
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zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 01. 02. 2019 do 11. 02.
2019.
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 V. Chráska, J. Kosinka st., návrhovou komisí J. Kosinka ml., P. Fettersová, zapisovatelem
Z. Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (V.

Chrásku, J. Kosinku st.), návrhovou komisi (J. Kosinku ml., P. Fettersovou) 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. Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě vystoupila starostka a podala
návrh na změnu a doplnění programu a níže uvedené body:
12) Žádost o finanční příspěvek:
a) Komitét války 1866
b) Hospic Anežky České Červený Kostelec
13) Smlouva o bezúplatném převodu majetku: bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán
14) Záměr pronájmu pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o bod B 12. – B 14.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Zpráva inventarizační komise za rok 2018
Starostka seznámilo zastupitelstvo s výsledky inventarizace k 31.12.2018 dle plánu inventur.
Zastupitelé obdrželi Závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku obce Vysokov. Řádná
inventarizace majetku obce byla provedena dle směrnice o inventarizaci majetku obce č. 3. Na
základě plánu inventur na rok 2019 k provedení inventarizace byla jmenována inventarizační
komise k provedení fyzické inventury majetku za účasti: P. Čejchan (předseda), J. Kosinka ml.,
Ing. H. Černá, Z. Kosinka, V. Chráska. Na základě skutečně zjištěného stavu majetku komise
konstatuje, že majetek organizační jednotky Obce a organizační jednotky JPO odpovídá
celkovému inventurními soupisu. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.
Inventarizační komise doporučuje majetek k vyřazení dle inventarizační zprávy. K vyřazení se
jedná o opotřebovaný majetek v celkové hodnotě 20.680,- Kč. Inventarizační zpráva je přílohou
zápisu č. 3. Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.
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Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu inventarizační
komise za rok 2018 a vyřazení opotřebovaného majetku dle inventarizační zprávy
v celkové výši 20.680,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5/ Pronájem nerezové kuchyně
Zastupitelstvo obce Vysokov schválilo svým usnesením ze dne 19. 12. 2018 záměr pronájmu
nerezové kuchyně, INV.č. 206. Záměr byl vyvěšen po zákonnou dobu od 17. 12. 2018 do 4. 1.
2019 na úřední desce obecního úřadu. V této době byla předložena pouze jediná žádost paní J.
Majerové. V minulých letech byla dle Smlouvy o výpůjčce nerezové kuchyně, kuchyň
pronajímána za částku 1.000,- Kč/rok. Zastupitelé v rámci zachování kulturního života v obci
souhlasí s ponecháním částky za pronájem nerezové kuchyně ve stejné výši 1.000,- Kč/rok.
Zastupitelé ukládají starostce uzavřít Smlouvu o výpůjčce majetku na dobu určitou od 12. 02.
2019 do 31. 12. 2019 a pověřují starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
výpůjčce majetku mezi Obcí Vysokov a paní J. Majerovou, Vysokov č. p. 95 na dobu
určitou od 12. 02. 2019 do 31. 12. 2019 za úplatu ve výši 1.000,- Kč/rok,
předmětem výpůjčky je nerezová kuchyň s příslušenstvím, inv. č. 260.
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6/ Veřejná výzva na obsazení funkce technického pracovníka
obce
Starostka informovala zastupitele o výsledku vypsání veřejné výzvy na obsazení funkce
technického pracovníka obce. Veřejná výzva byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu
(kamenné i elektronické) od 27. 12. 2018 do 25. 01. 2019. V tomto termínu byly na Obecní
úřad doručeny dvě přihlášky uchazečů. Dne 28. 01. 2019 v 17:00 hodin se sešla hodnotící
komise ve složení R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kulek, V. Chráska a P. Fettersová,
aby vyhodnotila přijaté písemné přihlášky. Na základě doložených oprávnění, dosavadních
zkušeností a profesních předpokladů se komise jednohlasně shodla, že nejlépe splňuje
požadavky na vypsanou pozici uchazeč pan Jiří Kosinka ml. Zastupitelstvo souhlasí se zprávou
hodnotící komise.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výsledek veřejné výzvy
na obsazení funkce technického pracovníka obce uchazeče pana Jiřího Kosinku ml.,
s začátkem pracovního poměru od 1. 3. 2019 na dobu určitou s možností
prodloužení na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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7/ Žádost o dotaci na zřízení pracovního místa
Obec příjme od 1. 3. 2019 do pracovního poměru technického pracovníka obce na úvazek
40 hodin týdně – pana Jiřího Kosinku. Starostka požádá Úřad práce o finanční příspěvek na
pracovníka. Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o
finanční příspěvek za účelem vyhrazení společensky účelného pracovního místa od
Úřadu práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991,
adresa pro doručování Kladská čp. 1092, 547 01 Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8/ Dotační možnosti – MMR ČR oprava místní komunikace
„Vítův kopec“, Ministerstvo zemědělství – rybník „Nebeský“
Starostka seznámila zastupitele s výzvou k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019
vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), podprogram: Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací. Termín
ukončení příjmu žádostí: 28. 02. 2019. Ing. F. Eichler, Ph.D zpracoval projektovou dokumentaci
k opravě místní komunikace „Vítův kopec“, předmětem projektové dokumentace je oprava
místní obslužné komunikace v celkové délce 301, 37 m v obci Vysokov (na „Vítově kopci“).
Speciální stavební úřad záměr opravy místních komunikací posoudil a dospěl k závěru, že se
jedná o stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení. Dotace je poskytována až do výše
70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na akci: Souvislá údržba MK „Vítův kopec“, Vysokov do dotačního titulu 117d8210A
Podpora obnovy místních komunikací, podprogramu: Podpora obnovy a rozvoje venkova
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj dne 21. listopadu 2018.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o
poskytnutí dotace na akci Souvislá údržba MK „Vítův kopec“, Vysokov do dotačního
titulu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací, do podprogramu: Podpora
obnovy a rozvoje venkova vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj dne 21.
listopadu 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Starostka seznámila zastupitele s možností podáni žádosti o dotaci do programu 129 290
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ (dotační program
v rámci Národní dotace) vyhlášenou Ministerstvem zemědělství ČR. Výše dotace max. do výše
80 % ze způsobilých výdajů, max. do 2 mil. Kč na akci. V současné době obec nemá
zpracovanou PD na oprava rybníka „Nebeského“. Firma grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, Malá
Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 291 47 832, obci zaslala cenovou nabídku za podání žádosti o
dotaci, odměna je splatná v momentě vydání kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace.
V případě, že žádost schválena nebude, obec za služby grantEX s.r.o. neplatí. Firma grantEX
s.r.o. prostřednictvím společnosti Natura Koncept zajistí i přípravu projektové dokumentace +
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metodické vedení projektu. Finální výše odměny je závislá na výši poskytnuté dotace uvedené
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a to následovně: výše dotace 0 až 1.000.000,- Kč provize
95.000,- Kč bez DPH, velikost dotace 1.000.001,- Kč až 2.000.000,- Kč provize 115.000,- Kč.
Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci: Oprava rybníku „Nebesky“ do dotačního
podprogramu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích“ (dotační program v rámci Národní dotace) vyhlášené Ministerstvem zemědělství.
Zastupitelé souhlasí s uzavřením objednávky služeb pro poskytovatele firmu grantEX s.r.o.,
Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 291 47 832 na zprostředkování dotací
poskytované v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích“. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu závazné objednávky služeb.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti na akci
„Oprava rybníku „Nebesky“ do dotačního podprogramu 129 290 „Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ (dotační program v rámci
Národní dotace) vyhlášené Ministerstvem zemědělství.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření závazné
objednávky služeb pro poskytovatele firmu grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, Malá
Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 291 47 832 na zprostředkování dotací poskytované
v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích“. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu závazné objednávky
služeb.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9/ Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30. 04.
1999

Starostka informovala zastupitele o schůzce ohledně obchvatu Města Náchod, která se konala
dne 6. 12. 2018 a 24. 01. 2019 na MěÚ v Náchod, za účasti zástupců města Náchod, obcí
Kramolna, Vysokov a Dolní Radechová, ŘSD ČR a projekční kanceláře. Město Náchod pracuje na
podkladech pro získání stavebního povolení a na možném výkupu pozemků.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30. 04. 1999 s městem Náchod na další
čtyři roky, tj. nejpozději do 31. 12. 2022. Výše uvedený dodatek Obec Kramolna podepsala
v loňském roce. V případě, že nebude dodatek podepsán hrozí navrácení půjčených finančních
prostředků i s úroky bez jakýchkoli dalších nároků. V prosinci 2018 byl panu starostovi Města
Náchod doručen dopis Obce Vysokov a Obce Kramolna, kde je opětovně žádáno o splácení
půjčky po dobu 10 let. Na tento dopis doposud nebylo odpovězeno. Zastupitelé souhlasí
s podepsáním dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30. 04. 1999 a pověřují
starostku k jednání s Městem Náchod o dopisech ze dne 25. 01. 2018 a ze dne 27. 12. 2018,
které navrhují splacení půjčky po dobu 10 let. Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k
tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.
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Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření dodatku č. 4
ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30. 04. 1999 a zastupitelstvo pověřuje
starostku k podpisu Dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10/ Vypsání poptávkové řízení malého rozsahu na akci
„Rekonstrukce bytu v č. p. 141“
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem na realizaci výběrového řízení malého rozsahu.
Obec si nechala zpracovat projekt na opravu bytu v č. p. 141. Pro tento projekt byla zpracována
výzva k výběrovému řízení. Záměr zadat tyto zakázky (zadávací dokumentace) byl projednán se
zastupiteli na pracovní schůzce. Dle projektu je předpokládaná cena opravy bytu č. p. 141 ve
výši 600.000,- Kč s DPH. V souladu s čl. 3 směrnice obce Vysokov č. 20/2017 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu se jedná o zakázky malého rozsahu III. kategorie. Pro tuto
kategorii musí být jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze tří členů
zastupitelstva obce či přizvaných odborníků, současně musí být jmenováni náhradníci.
Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na jmenování následujících členů hodnotící komise
zakázky:
Zdeňka Hovorková (člen komise),
Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová (náhradník)
Vlastimil Chráska (člen komise),
Jiří Kosinka ml. (náhradník)
David Mádr (člen komise),
Jiří Kosinka st. (náhradník)

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava bytu v č. p. 141“ a jmenuje hodnotící
komisi ve složení: Zdeňka Hovorková (člen komise), Bc. Renáta Sychrovská
Fiedlerová (náhradník), Vlastimil Chráska (člen komise), Jiří Kosinka ml.
(náhradník), David Mádr (člen komise), Jiří Kosinka st. (náhradník).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12a/ Žádost o finanční příspěvek na opravu pomníků z války
roku 1866
Obec Vysokov obdržela žádost o finanční příspěvek na opravu pomníků z války roku 1866 od
Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s., Eliščino nábřeží 465/7, 500 03 Hradec
Králové. Komitét 1866 žádá o finanční příspěvek v jakékoliv výši na opravu vybraných a a
nejvíce poškozených památek na katastru naší obce. Jedná se o památky: Pomník na hrobě
poručíka K. Mayera, par.č. 406 v k. ú. Vysokov, evidence MO č.CZE5209-4632 (v Písníku), Kříž
na hromadném hrobě příslušníků rakouského 6. praporu polních myslivců, rozhraní parcel 828/1
a 829 v k. ú. Vysokov, evidence MO č. CZE5209-53949 (u Myslivce), pomník na hrobě
plukovníka Jausena a kronikáře K.Poplera, par.č. 837 v k. ú. Vysokov, evidence MO č. CZE520953948, pomník v upomínku památky štábního kapitána v.v.Bohuslava Peterky, ev. č. Komitétu
1866 NA/129, par.č. 837 v k. ú. Vysokov, Kříž na hromadném hrobě ev.č. Komitétu 1866
NA/107, rozhraní parcel 576/8 a 576/29 v k. ú. Vysokov. Zastupitelé žádost Komitétu 1866
projednali a požadují podání dotace na opravu památek. Zastupitelé ukládají starostce požádat
Komitét 1866 o zpracování potřebných podkladů nutných k přípravě dokumentace na podání
dotace. Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.
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12b/ Žádost o finanční příspěvek Hospic Anežky České,
Červený Kostelec

Obec Vysokov obdržela žádost o finanční dar z Hospice Anežky České z Červeného Kostelce.
Obec poskytuje každoročně 5.000,- Kč, starostka proto navrhla schválit částku 5.000,- Kč, která
je již zahrnuta v rozpočtu na rok 2019. Hospic využívají i občané Vysokova. Zastupitelé schvaluji
uzavření darovací smlouvy na částku 5.000,- Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec, 5.
května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 486 23 814. Předsedající před hlasováním zahájila
rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje poskytnutí finančního
daru pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České, 5.
května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 486 23 814, ve výši 5.000,- Kč na
základě darovací smlouvy. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13/ Smlouva o bezúplatném převodu majetku: bezdrátový
rozhlas a digitální povodňový plán obce

Starostka informovala zastupitelé o Smlouvě o bezúplatném převodu majetku mezi Svazkem
obcí ÚPA, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 712 11 721 a Obcí
Vysokov, předmětem smlouvy je bezúplatný převod majetku, který vznikl na území obce v rámci
projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a
vyrozumívacícho systému pro Mikroregion Úpa“ (VSOP ÚPA), varovný a vyrozumívací systém
(=bezdrátový rozhlas), pořizovací cena: 966.996,36 Kč, zůstatková cena: 628.547,64 Kč,
digitální povodňový plán, pořizovací cena: 118.509,19 Kč, zůstatková cena: 77.030,98 Kč.
Nedílnou částí smlouvy je předávací protokol a pořizovací cena varovného a vyrozumívacího
systému – rozpis na položky. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 13. 12. 2018 výborem
Svazku obcí „ÚPA“, usnesením č. 6/5-2018. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k
tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy. Zastupitelé souhlasí s uzavřením
smlouvy o bezúplatném převodu majetku a pověřují starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
bezúplatném převodu majetku mezi Svazkem obcí ÚPA, náměstí T. G. Masaryka 120,
549 41 Červený Kostelec, IČO: 712 11 721 a Obcí Vysokov. Předmětem smlouvy je
převod varovného a vyrozumívacího systému v hodnotě 628.547,64 Kč a digitálního
povodňového plánu v hodnotě 77.030,98 Kč. Zastupitelé pověřují starostku
k podpisu Smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

14/ Záměr pronájmu pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov
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Starostka informovala zastupitelé o záměru pronájmu pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov.
Zastupitelé s uveřejněním záměru na pronájem výše uvedeného pozemku souhlasí.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

4/ Rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2019 (příloha č. 3).
Výdaje se navyšují, výstavba zastření pro parkování obecní techniky 82.000,- Kč (§ 3723 pol.
6121), nákup velkoobjemového kontejneru 12.000,- Kč (§3723 pol. 6122), výdaje čerpány z
rezervy obce (§6171 pol. 5901).
Příjmy i výdaje se navyšují: Pražská plynárenská přeplatek EE 48.600,- Kč, 300,- Kč popl.za
odnětí PF ČR, navýšené příjmy převedeny do rezervy obce (§6171 pol. 5901), finanční dar
dětský karneval Jezberovi 1.000,- Kč (§3399 pol. 2321), dětský karneval tombola 1.000,- Kč
(§3399 pol. 5139).
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/2019 (příloha č. 4).
Příjmy i výdaje se navyšují: finanční dar dětský karneval Hella, Mesa Parts s.r.o., Bezedos
10.000,- Kč (§3399 pol. 2321), dětský karneval tombola, balíčky pro děti 5.000,- Kč (§3399 pol.
5139), 5.000,- Kč (§3399 pol. 5194).
Výdaje se nenavyšují: osvětlení cisterny CAS 5.020,- Kč (§5512 pol.5123) čerpáno z §5512
pol. 5137 DHDM, SP zaměstnavatel DPČ 10.000,- Kč (§3639 pol.5031), ZP zaměstnavatel DPČ
5.000,- Kč (§3639 pol.5032), čerpáno z §3639 pol. 5137 DHDM.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2019 a č. 2/2019, která jsou přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

11/ Různé
✓ P. Kosinka J. st., informoval zastupitelé o výskytu kůrovce v lesním porostu naproti
požární nádrže. Napadané stromy budou označeny a vykáceny, SK Nohejbal si napadané
dřevo odebere – pořádání Pálení čarodějnic

USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B 12.) - B. 14.).
3. Schvaluje zprávu inventarizační komise za rok 2018 a vyřazení
opotřebovaného majetku dle inventarizační zprávy v celkové výši 20.680,- Kč.
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4. Schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku mezi Obcí Vysokov a paní J.
Majerovou, Vysokov č. p. 95 na dobu určitou od 12. 02. 2019 do 31. 12. 2019
za úplatu ve výši 1.000,- Kč/rok, předmětem výpůjčky je nerezová kuchyň
s příslušenstvím, inv. č. 260. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu výše
uvedené smlouvy.
5. Schvaluje výsledek veřejné výzvy na obsazení funkce technického pracovníka
obce uchazeče pana Jiřího Kosinku ml., s začátkem pracovního poměru od 1.
3. 2019 na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.
6. Schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek za účelem vyhrazení
společensky účelného pracovního místa od Úřadu práce České republiky,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, adresa pro doručování
Kladská čp. 1092, 547 01 Náchod.
7. Schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na akci Souvislá údržba MK
„Vítův kopec“, Vysokov do dotačního titulu 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací, do podprogramu: Podpora obnovy a rozvoje venkova
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj dne 21. listopadu 2018.
8. Schvaluje podání žádosti na akci „Oprava rybníku „Nebesky“ do dotačního
podprogramu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích“ (dotační program v rámci Národní dotace)
vyhlášené Ministerstvem zemědělství.
9. Schvaluje uzavření závazné objednávky služeb pro poskytovatele firmu
grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 291 47 832
na zprostředkování dotací poskytované v rámci programu 129 290 „Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu závazné objednávky služeb.
10.
Schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne
30. 04. 1999 a zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu Dodatku.
11.
Schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
bytu v č. p. 141“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Zdeňka Hovorková
(člen komise), Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová (náhradník), Vlastimil
Chráska (člen komise), Jiří Kosinka ml. (náhradník), David Mádr (člen komise),
Jiří Kosinka st. (náhradník).
12.
Schvaluje poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu Červený
Kostelec, středisko Hospic Anežky České, 5. května 1170, 549 41 Červený
Kostelec, IČO: 486 23 814, ve výši 5.000,- Kč na základě darovací smlouvy.
Zastupitelé pověřují starostku k podpisu darovací smlouvy.
13.
Schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi
Svazkem obcí ÚPA, náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec,
IČO: 712 11 721 a Obcí Vysokov. Předmětem smlouvy je převod varovného a
vyrozumívacího systému v hodnotě 628.547,64 Kč a digitálního povodňového
plánu v hodnotě 77.030,98 Kč. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu
Smlouvy.
14.
Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 62/2 v k. ú.
Vysokov.
15.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 a č. 2/2019, která jsou
přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
✓ Žádost Komitétu 1866 o finanční příspěvek na opravu pomníku na katastru obce Vysokov
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Zastupitelstvo obce ukládá:
✓ Starostce vyvolat jednání s Městem Náchod ohledně dopisů ze dne 25. 01. 2018 a 27.
12. 2018
✓ Starostce požádat Komitét 1866 o zpracování podkladů pro podání žádosti na opravu
pomníku na katastru obce Vysokov
✓ Místostarostce zjistit majetkové poměry na pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Vlastimil Chráska

………………………….

Jiří Kosinka st.

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 18. února 2019
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 1/2019
4) Rozpočtové opatření č. 2/2019
5) Zpráva inventarizační komise za rok 2018
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