Zasedání ZO 03/2018 dne 14. 05. 2018

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 03/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 15. května
2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., brig. gen. Mgr. M.
Červíček (18:51 hod.), P. Čejchan, V. Chráska, Z. Kosinka, P. Šubrt (18:16 hod.), J. Kosinka ml.
Omluveni:
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

P. Čejchan, Z. Kosinka
J. Kosinka ml., V. Chráska
Z. Hovorková

9 hlasů ano
9 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5/2018
Účetní závěrka obce Vysokov za rok 2017
Hospodaření obce Vysokov za rok 2017
Prodej části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov
Prodej části pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov
Sedláčkův kopec – vodovod, kanalizace (Stako Červený Kostelec)
Záměr koupi popř. pronájmu části pozemku p. č. 907/12 v k. ú. Vysokov (zřízení sjezdu
k nemovitosti)
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky malého rozsahu – akce
„Výměna světel veřejného osvětlení“
Smlouva CATANIA Group s.r.o., GDPR - pověřenec
Smlouva o přezkumu hospodaření za rok 2018
Valná hromada VAK a.s., delegace zástupce
Projednání žádostí místních spolků a poskytnutí finančních příspěvků
Různé:

Rozšíření
14.
15.
16.

programu:
Sběrný dvůr – zastřešení zpevněné plochy projektová dokumentace
Počet zastupitelů ve volebním období 2018 - 2022
Zpráva finančního výboru obce Vysokov

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. 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 07. 05. 2018 do 14. 05.
2018.
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 P. Čejchan, Z. Kosinka, návrhovou komisí J. Kosinka ml., V. Chráska, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (P.
Čejchana, Z. Kosinku), návrhovou komisi (J. Kosinku ml., V. Chrásku) 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. Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě vystoupila starostka a podala
návrh na změnu a doplnění programu a níže uvedené body:
14) Sběrný dvůr – zastřešení zpevněné plochy projektová dokumentace
15) Počet zastupitelů ve volebním období 2018 - 2022
16) Zpráva finančního výboru obce Vysokov

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o bod B 14. – B16.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Dostavil se pan P. Šubrt (18:16 hod.)

1/ Rozpočtové opatření č. 4/2018

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2018 (příloha č. 3).
Výdaje se nenavyšují, dochází pouze k přesunu finančních prostředků v rámci paragrafů.
Výdejního místa ČP nerezová bedna 6.200,- Kč §2411 pol. 5137, nájemné za kopírku r. 2018
11.000,- Kč §6171 pol. 5164, nákup plynových láhví 2.600,- Kč §3639 pol. 5138, nákup
počítače, monitoru kancelář OÚ 24.000,- Kč §6171 pol. 5137, nákup materiálu pošta 50,- Kč
§2411 pol. 5139, nákup a instalace softwarových programu počítač OÚ 5.500,- Kč §6171 pol.
5172, nákup traktorového nosiče kontejnerů (doplatek) 5.850,- Kč §3639 pol. 6122, vše
hrazeno z rezervy obce ve výši 55.200,- Kč §6171 pol. 5901.
Přeúčtování velkoobjemových
kontejnerů: §3723 pol. 5137 odúčtována částka 102.500,- Kč a zaúčtována na investice §3723
pol. 6122 Z5 (zdroje EU) 132.173,- Kč, §3723 pol. 6122 Z1 (tuzemské zdroje) 23.325,- Kč.
Rozdíl ve výši 52.998,- Kč hrazen z rezervy obce §6171 pol. 5901.
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2018 (příloha č. 4).
Navýšené příjmy odvedeny do rezervy obce. Výdaje se nenavyšují, dochází pouze k přesunu
v rámci paragrafů. Podrobný rozpis v příloze.
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Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtová opatření č.
4/2018 a rozpočtové opatření č. 5, která jsou přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

2/ Účetní závěrka obce Vysokov za rok 2017

Starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Vysokov za rok 2017. Účetní závěrka
obsahuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k
rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o
hospodaření obce za dané období. Obsah a rozsah a formu účetní závěrky určuje zákon o
účetnictví a účetní standardy, dle kterých se účetní závěrka sestavuje. Zastupitelům byly
předloženy následující podklady rozvaha, výkazy zisků a ztráty a přílohy, která poskytuje
doplňující informace k dvěma předešlým dokumentům, roční zpráva o provedení finanční
kontroly (zprávy z veřejnoprávní kontroly u Osvětové besedy, místní spolky ČČK Vysokov, SDH
Vysokov, SK Tenis, SK Nohejbal), zprávy veřejnoprávní kontroly přijatých dotací, inventarizační
zpráva. Zastupitelé měli možnost vyjádřit se k podkladům účetní závěrky a seznámit se s
kompletním spisem účetní závěrky každé pondělí a středu 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 na
obecním úřadě. Protože účetní závěrku tvoří tyto výkazy, pro potřeby účetnictví lze odvodit, že
se přeúčtuje účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek
hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření obce za rok 2017 – zisk ve výši 3.642.888,57
Kč. O schválení účetní závěrky se vyhotoví protokol o schválení či neschválení účetní závěrky,
který bude zaslán na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje účetní závěrku obce
Vysokov za rok 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3/ Hospodaření obce Vysokov za rok 2017

Starostka seznámila zastupitele s hospodařením obce Vysokov za rok 2017. Hospodářský
výsledek běžného účetního období za rok 2017 činil 3.642.888,57 Kč. V roce 2017 bylo splaceno
na úvěrech celkem 508.800,- Kč. Zůstatek dlouhodobého bankovního úvěru na výstavbu
podporovaného bydlení činil k 31.12.2017 částku 464.800,- Kč. Stav bankovního účtu k
31.12.2017 byl 11.115.372,22 Kč. Za rok 2017 došlo k navýšení bankovního účtu o
3.056.568,50 Kč. Obec poskytla neinvestiční příspěvky: na žáky MŠ Náchod 77.000,- Kč, SPOV
2.000,-, členský příspěvek Svazek obcí 1866 – 59.000,- Kč, neinvestiční příspěvek Komitét války
1866 ve výši 10.000,- Kč, DSO Novoměstsko – 5.040,- Kč, Osvětová beseda Vysokov – 25.000,Kč, HOSPIC Anežky České – 5.000,- Kč, SDH Vysokov 10.000,- Kč, ČČK Vysokov 10.000,- Kč, SK
Nohejbal 10.000,- Kč, SK Tenis 10.000,- Kč, Město Náchod – veřejnoprávní smlouva vyúčtování
přestupků – 3.000,- Kč, Městská knihovna Náchod – příspěvek ve výši 6.000,- Kč. Celkem obec
ze svého rozpočtu poskytla příspěvky a dary ve výši 232.040,- Kč.
Dotace v roce 2017 činily 558.167,- Kč, investiční dotace KÚ KVK novostavba klubovny pro
sportovní a kulturní akce 300.000,- Kč, SZIF dotace na pořízené lesní techniky ve výši 143.000,Kč, 96.700,- Kč dotace na činnost místní správy, KÚ KVK dotace na volbu prezidenta ve výši
18.470,- Kč.
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V roce 2017 obec zvýšila majetek o 397.213,- Kč. Rozpracované projekty v roce 2017:
a) příprava opravy č. p. 141 a č. p. 142 ve výši 63.460,- Kč
b) rekonstrukce sběrného dvora Vysokov ve výši 751.394,17 Kč
c) novostavba klubovny 36.550,- Kč
d) komunitní centrum ve výši 185.306,- Kč
Celková částka za rozpracované akce v roce 2017 je 1.036.710,17 Kč.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje hospodaření obce
Vysokov za rok 2017.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4/ Prodej části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov

Starostka informovala zastupitele, že do současné doby nebyl vyhotoven geometrický plán
zaměření pozemků. Z tohoto důvodu navrhuje starostka tento bod z jednání stáhnout a jeho
zařazení do programu na příští řádné jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje stažení bodu č. 4)
Prodej části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov z programu jednání zastupitelstva
s tím, že bude zařazen do programu příštího řádného jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5/ Prodej části pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov

Starostka informovala zastupitele, že do současné doby nebyl vyhotoven geometrický plán
zaměření pozemků. Z tohoto důvodu navrhuje starostka tento bod z jednání stáhnout a jeho
zařazení do programu na příští řádné jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje stažení bodu č. 5)
Prodej části pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov z programu jednání zastupitelstva
s tím, že bude zařazen do programu příštího řádného jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6/ Sedláčkův kopec – vodovod, kanalizace (Stako Červený
Kostelec)

Starostka seznámila zastupitele se žádostí firmy STAKO Červený Kostelec s.r.o., kteří požádali
obec o vybudování vodovodu a kanalizace na p. p. č. 737/9 - /16 v k. ú. Vysokov, tzv.
Sedláčkově kopci viz. koordinační situační výkres ev. číslo 10.18, příloha C 3 (od železničního
přejezdu směr Starkoč). Zastupitelé ukládají místostarostce zjistit možnosti čerpání dotací na
vybudování inženýrských sítí. Zastupitelé ukládají starostce pozvat zástupce firmy Stako Červený
Kostelec a zařadit tento bod do programu příštího řádného jednání zastupitelstva
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7/ Záměr zakoupení/pronájem části pozemku p. č. 907/12 v k.
ú. Vyoskov (zřízení sjezdu k nemotivosti)
Starostka seznámila zastupitele s žádostí pana J. Hanouska, Vysokov č. p. 187. Pan J.
Hanousek oslovil ŘSD ohledně koupě pozemku, vzhledem k tomu, že ŘSD neprodává pozemky
fyzickým osobám, obrací se pan J. Hanousek s žádostí o případnou koupi popř. pronájem na
obec. Na části pozemku p. č. 907/12 dle situačního nákresu si pan J. Hanousek chce vybudovat
sjezd ke své nemovitosti. Zastupitelé ukládají starostce napsat žádost na ŘSD o koupi popř.
pronájem části pozemku p. č. 907/12 v k. ú. Vysokov.

8/Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení
zakázky malého rozsahu – výměna světel veřejného osvětlení

Starostka seznámila zastupitele s podmínkami vypsání výběrového řízení malého rozsahu
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek na
dodávky a služby na akci „Veřejné osvětlení v obci Vysokov“. Termín doručení cenových nabídek
byl 14. 05. 2018 do 15:00 hodin, otevírání obálek s nabídkami proběhlo neprodleně po ukončení
termínu pro doručení cenových nabídek. Hodnotící výběrová komise ve složení: Čejchan P.,
Chráska V., Kosinka J. st. Pan Ing. M. Plíhal, odborný zástupce v technických záležitostech.
Zájem o podání nabídky do výběrového řízení projevili včetně oslovených 3 potenciální
účastníci.
Kritéria hodnocení nabídek:
1) světelně technické parametry soustavy – váha 10% - garantovaná životnost svítidel,
optická účinnost svítidel, měrný výkon svítidel a konstrukční provedení, IP, IK
2) spotřeba energie – váha 35% - jde o celkovou roční spotřebu el. energie při 4.105
hodinách ročního provozu, obecně platí čím nižší spotřeba, tím lépe
3) cena – váha 55% - bez DPH.
Uchazeč
Elektrosun s.r.o.
ELEKTROIN spol. s r.o.
PELMONT s.r.o.

Celková cena bez DPH
(Kč)

Sídlo uchazeče
U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice,
IČ: 256 88 553
Čechova 326, 547 01 Náchod,
IČ: 609 30 888
Vlásenická 1111, 393 01
Pelhřimov, IČ: 251 72 786

973.851,93
894.760,69
934.598,44

Při procházení nabídek bylo zjištěno, že všechny nabídky splňují formální obsah nabídky.
Uchazeč

Světelně technické
parametry
Bodové hodnocení

Elektrosun s.r.o.
ELEKTROIN spol. s r.o.
PELMONT s.r.o.

Spotřeba el.
energie
Bodové
hodnocení

8,10
8,14
8,20

26,04
33,55
35,00

Nabídková cena
bez DPH

Celkem bodů

Pořadí

84,67
96,69
95,86

3
1
2

Bodové hodnocení

50,53
55,00
52,66

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přidělení veřejné
zakázky „Veřejné osvětlení v obci Vysokov“ zadávané v otevřeném řízení vítěznému
uchazeči ELEKTROIN spol. s r. o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ: 609 30 888 za
cenu 894.760,69 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9/ Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR

Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR s firmou
CATANIA GROUP s.r.o., Bořivojova 35, 547 01 Náchod, IČ: 282 53 591, předmětem smlouvy je
výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. GDPR, cena za
poskytování služeb 1.089,- Kč s DPH/měsíčně, pověřence bude pro obec Vysokov vykonávat
pan Ing. J. Gubáš, Tišnov. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s účinností od 25. 05. 2018.
Zastupitelé souhlasí s uzavřením Smlouvy.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
výkonu funkce pověřence GDPR s poskytovatelem CATANIA GROUP s.r.o.,
Bořivojova 35, 547 01 Náchod, IČ: 282 53 591, DIČ: CZ28253591 na výkon funkce
pověřence pro ochranu osobních údajů a pověřuje starostku k podpisu Smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Dostavil se pan brig. gen. Mgr. M. Červíček (18:51 hod.)

10) Smlouva o přezkumu hospodaření na rok 2018

Paní starostka informovala zastupitele, že obec neobdržela cenový návrh nabídky na přezkum
hospodaření na rok 2018. Z tohoto důvodu navrhuje starostka tento bod z jednání stáhnout a
jeho zařazení do programu na příští řádné jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje stažení bodu č. 10)
Smlouva o přezkumu hospodaření na rok 2018 z programu jednání zastupitelstva
s tím, že bude zařazen do programu příštího řádného jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11) Valná hromada VAK a.s., delegace zástupce

Obec jako akcionář VAK Náchod a.s. pozvánku na řádnou valnou hromadu dne 17. 5. 2018 do
Obecního domu Městyse Velké Poříčí.. Zastupitelstvo by mělo delegovat zástupce na tuto valnou
hromadu z členů zastupitelstva. Zastupitelstvem je delegována starostka Bc. Renáta Sychrovská
Fiedlerová.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje delegování starostky
Bc. Renáta Sychrovské Fiedlerové jako zástupce obce k účasti na valné hromadě
VAK Náchod a.s.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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12) Projednání žádosti místních spolků o poskytnutí finančních
příspěvků

Paní starostka informovala zastupitele o doručených žádostech o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu obce Vysokov pro místní spolky. SK Vysokov (nohejbal) – na terénní
práce kolem klubovny, dovybavení klubovny. Výše žádané podpory 10.000,- Kč. SDH Vysokov –
uspořádání hasičské sportovní soutěže, výše žádané podpory 10.000,- Kč. ČČK Vysokov – práce
s dětmi a seniory, uspořádání plesu, oslava Svátku matek – dárky, výše žádané podpory
10.000,- Kč. SPORT klub Vysokov (tenis) – povrch hřiště, nákup tenisových lajen, výše žádané
podpory 10.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje finanční příspěvky z
rozpočtu obce: pro spolek ČČK Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti,
finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SDH Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle
přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SK Vysokov
(nohejbal) ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu
obce pro spolek SPORT klub Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13/ Různé

 Obec obdržela nabídku od firmy granTEX s.r.o., Tržiště 13, 118 00 Praha 1 – Malá
Strana, IČ: 291 47 832, přehled dotací na rok 2018 – podpora: malé vodní nádrže –
dotace je určena k podporných opatřením na drobných vodních tocích a malých vodních
nádrží, výše dotace 80% (rybník za kapličkou). Starostka ověří, zda je možné do této
dotace zahrnout i rybník za kapličkou

14/ Sběrný dvůr – zastřešení zpevnění plochy projektová
dokumentace

Starostka seznámila zastupitele s nákresy projektové dokumentace na zastřešení zpevněné
plochy ve sběrném dvoře Vysokov - zastřešení na komunální techniku. Cenová nabídka Ing.
Václava Pohla, PROJEKCE POHL, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ: 020 33 861, celková cena
projektové dokumentace 32.000,- Kč. Zastupitelé souhlasí s uzavřením Smlouvy na vyhotovení
projektové dokumentace na zastřešení zpevněné plochy.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy na
vyhotovení projektové dokumentace „Zastřešení zpevněné plochy ve sběrném dvoře
Vysokov“ zpracovatele Ing. Václava Pohla, PROJEKCE POHL, Padolí 188, 549 31
Hronov, IČ: 020 33 861 za nabídkovou cenu 32.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

15/ Počet zastupitelů ve volebním období 2018 - 2022

Starostka informovala zastupitele o nutnosti volby počtu členů zastupitelstva pro volební
období 2018 – 2022. Dle § 68 zákona č. 128/2000 Sb., počet členů dle počtu obyvatel a
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velikosti územního obvodu nad 500 do 3 000 obyvatel: 7 – 15 členů. Starostka navrhuje
ponechat stejný počet zastupitelů, jako v minulém volebním období, tj. 9. členů zastupitelstva.
Zastupitelé s daným návrhem souhlasí.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje 9. členů
zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

16/ Zpráva finančního výboru obce Vysokov

Předseda finančního výboru J. Kosinka ml., přečetl zpráv finančního výboru obce Vysokov ze
dne 14. 05. 2018. Finanční výbor zkontroloval pokladní knihu za I. Q/2018 a zabýval se
hospodařením obce za rok 2017.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního
výboru obce ze dne 14. 05. 2018, která je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 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 16.) - B. 16.).
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 a č. 5/2018, které je přílohou zápisu.
4. Schvaluje účetní závěrku obce Vysokov za rok 2017.
5. Schvaluje hospodaření obce Vysokov za rok 2017.
6. Schvaluje stažení bodu č. 4) Prodej části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Vysokov
z programu jednání zastupitelstva s tím, že bude zařazen do programu
příštího řádného jednání zastupitelstva.
7. Schvaluje stažení bodu č. 5) Prodej části pozemku p. č. 179 v k. ú. Vysokov
z programu jednání zastupitelstva s tím, že bude zařazen do programu
příštího řádného jednání zastupitelstva.
8. Schvaluje přidělení veřejné zakázky „Veřejné osvětlení v obci Vysokov“
zadávané v otevřeném řízení vítěznému uchazeči ELEKTROIN spol. s r. o.,
Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ: 609 30 888 za cenu 894.760,69 Kč bez DPH
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR
s poskytovatelem CATANIA GROUP s.r.o., Bořivojova 35, 547 01 Náchod, IČ:
282 53 591, DIČ: CZ28253591 na výkon funkce pověřence pro ochranu
osobních údajů a pověřuje starostku k podpisu Smlouvy.
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10.
Schvaluje stažení bodu č. 10) Smlouva o přezkumu hospodaření na rok
2018 z programu jednání zastupitelstva s tím, že bude zařazen do programu
příštího řádného jednání zastupitelstva.
11.
Schvaluje delegování starostky Bc. Renáta Sychrovské Fiedlerové jako
zástupce obce k účasti na valné hromadě VAK Náchod a.s.
12.
Schvaluje finanční příspěvky z rozpočtu obce: pro spolek ČČK Vysokov
ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce
pro spolek SDH Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti, finanční
příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SK Vysokov (nohejbal) ve výši 10.000,Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SPORT
klub Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti.
13.
Schvaluje uzavření Smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace
„Zastřešení zpevněné plochy ve sběrném dvoře Vysokov“ zpracovatele Ing.
Václava Pohla, PROJEKCE POHL, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ: 020 33 861 za
nabídkovou cenu 32.000,- Kč.
14.
Schvaluje 9. členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022.
15.
Schvaluje zprávu finančního výboru obce ze dne 14. 05. 2018, která je
přílohou zápisu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
 Místostarostce zjistit dotační možnosti inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) na tvz.
Sedláčkově kopci
 Starostce pozvat na příští jednání zastupitelstva zástupce firmy STAKO Červený Kostelec
s.r.o., Červený Kostelec

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Zdeněk Kosinka

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 23. května 2018
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 4/2018
4) Zpráva finančního výboru obce Vysokov
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