Zasedání ZO 11/2019 dne 16. 12. 2019

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 11/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 16. prosince
2019 v 18:00 hodin v Komunitním centru Obecního úřadu Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., D. Mádr, J. Kosinka ml.,
P. Čejchan, brig. gen. Mgr. M. Červíček, V. Chráska
Omluveni: Mgr. P. Fettersová
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

8 hlasů ano
8 hlasů ano

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

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Rozpočet obce na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2024
Místní poplatky a ceník služeb na rok 2020
Kontrola využití finančních prostředků pro Osvětovou besedu Vysokov
Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky
Smlouva o budoucí smlouvě o řízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP12-2011437/SOBS VB/01 – p. p. č. 867/1 v k. ú. Vysokov
Rozpočtové opatření č. 11, 12, 13/2019
Souhlas s umístěním stavby k akci: Technická vybavenost území – elektro
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se
stavebním odpadem, o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Vysokov.
Nájemní smlouvy podporované byty
Záměr č. 6/2019 pronájem obecního bytu 1+1 v č. p. 141
Pronájem nerezové kuchyně
Zpráva finančního výboru obce
Zpráva velitele JPO
Zpráva odborného lesního hospodářství
M. Pedersen a.s. Dodatek ke smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a odstranění
komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008
Kulturní kalendář na rok 2020
Různé:
 Žádost o finanční příspěvek na sborník Rodným krajem na rok 2020
 Cenová nabídka Integraf s.r.o. – kniha o obci Vysokov

Rozšíření programu jednání:
21. Žádost o souhlas s umístěním stavby k akci: Technická vybavenost území – trubní sítě
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22. Žádost o souhlas s umístěním
vodohospodářské objekty

stavby

k akci:

Technická

vybavenost

území

–

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
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 06. 12. 2019 do 16. 12.
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 P. Čejchana, D. Mádr, návrhovou komisí V. Chrásku, J. Kosinka ml., zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (P.
Čejchana, D. Mádr), návrhovou komisi (V. Chrásku, J. Kosinka ml.) 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 – starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce a požaduje rozšíření programu jednání o body B. 21) a B. 22). Předsedající zahájila
rozpravu k tomuto bodu.
21. Žádost o souhlas s umístěním stavby k akci: Technická vybavenost území – trubní sítě
22. Žádost o souhlas s umístěním stavby k akci: Technická vybavenost území –
vodohospodářské objekty

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání o body B. 21) a B.22).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Rozpočet obce na rok 2020

Starostka přečetla přítomným návrh rozpočtu na rok 2020. Finanční výbor navrhl a předal
návrh rozpočtu na rok 2020 dne 28. 11. 2019 v 18:00 hodin. Návrh rozpočtu obce Vysokov na
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rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce od 29. 11. 2019 do 16.
12. 2019. Čelenové ZO byli s návrhem rozpočtu před jeho vyvěšením seznámeni. Návrh
rozpočtu pro rok 2020: daňové příjmy ve výši 6.986.700,- Kč, nedaňové příjmy 901.500,- Kč,
přijaté dotace od státu na výkon státní správy 116.500,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve
výši 8.004.700,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.997.700,- Kč, kapitálové (investiční) výdaje
ve výši 3.007.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce 8.004.700,- Kč. Rozpočet obce pro rok
2020 je navržen tedy jako vyrovnaný v závazných ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v
položkách. Zastupitelstvo obce projednalo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákon č. 128/2000
Sb., o obcích a obecních zřízeních, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci místostarostky a
předsedy finančního výboru, (popř. předsedy kontrolního výboru) k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření a dodatečně je předloží ke schválení zastupitelstvem. ZO pověřuje
místostarostku a předsedu finančního výboru (popř. předseda kontrolního výboru) k provádění
rozpočtových opatření na rok 2020.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočet pro rok 2020
následovně: daňové příjmy ve výši 6.986.700,- Kč, nedaňové příjmy 901.500,- Kč,
přijaté dotace od státu na výkon státní správy 116.500,- Kč, celkové příjmy rozpočtu
obce ve výši 8.004.700,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.997.700,- Kč,
kapitálové (investiční) výdaje ve výši 3.007.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce
8.004.700,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2020 je navržen tedy jako vyrovnaný v
závazných ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje v souladu s § 102
odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
kompetenci místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedy finančního výboru (popř.
zástupce předseda kontrolního výboru) k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujících případech: a) rozpočtové zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj
na zajištění chodu obce, v případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení
možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. b)
Úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledu a další výdaje, kdy
schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován, a v dalších případech. Zastupitelstvo bude informováno o
každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci místostarostky (Z.
Hovorkové) a předsedy finančního výboru (popř. zástupce předsedy kontrolního
výboru) na nejbližším zasedání zastupitelstva s podáním stručného odůvodnění
(odůvodnění lze podávat i ústně).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4/ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2024

Starostka seznámila zastupitele s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vysokov na
roky 2021 – 2024, který zpracoval finanční výbor obce dne 28. 11. 2019 v 18:00 hodin na
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Obecním úřadě Vysokov. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem, který sloužím
obcím pro střednědobé plánování. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů. V
střednědobém výhledu rozpočtu jsou souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Střednědobý výhled rozpočtu obce byl zveřejněn na
úřední desce od 29. 11. 2019 do 16. 12. 2019. K střednědobému výhledu rozpočtu obce nebyly
vzneseny k dnešnímu dni žádné písemné ani ústní připomínky.

Zkrácený střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2024
ROKY
2021
2022
2023
PŘÍJMY
7.689.000,7.955.000,7.976.000,VÝDAJE
5.175.000,5.315.000,5.455.000,ROZPOČT.
PŘEBYTEK
2.514.000,2.640.000,2.521.000,-

2024
7.976.000,5.595.000,2.381.000,-

Návrh usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu na období 2021 – 2024.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5/ Místní poplatky a ceník služeb na rok 2020

Starostka přítomným přečetla návrh na výši místních poplatků na rok 2020, ceník služeb na rok
2020 včetně poplatků za vývoz popelnic.
Ceník služeb v obci Vysokov rok 2020:
 Výpůjčka traktoru s řidičem:
 500,- Kč/hod.(zaokrouhleno na celé čtvrthodiny nahoru)
 Nakladač Volvo s řidičem: 600,- Kč/hod.(zaokrouhleno na celé čtvrthodiny nahoru)
 Výpůjčka vleku za traktor: 150,- Kč/den
 Palivové dřevo s dovozem:
 Měkké dřevo: 600,- Kč za 1m3, upravené dřevo 750,- Kč/1m3,
 Tvrdé dřevo: 800,- Kč za 1m3 tvrdé dřevo, upravené dřevo 950,- Kč/1m3
 Samovýroba: 150,- Kč za 1m3
 Příspěvek k narození dítěte: 2.000,- Kč/1 dítě
 Životní jubileum (70,75,80): 500,- Kč
 Svozové známky na rok 2020
 Zelená (52 svozů/rok) 3.290,- Kč
 Červená (42 svozů/rok) 2.753,- Kč
 Žlutá (26 svozů/rok) 1.734,- Kč
 Šedá (21 svozů/rok) 1.400,- Kč
 Modrá (13 svozů/rok) 882,- Kč
 Jednorázové známky a jednorázový svoz v plastovém pytli s logem Marius Pedersen a. s.,
činí 75,- Kč.
Svozovým dnem zůstává PONDĚLÍ. Prodej svozových známek bude zahájen 02. 01. 2020 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 2020.
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6/ Kontrola využití finančních prostředků pro Osvětovou
besedu Vysokov

Předseda finančního výboru P. Čejchan seznámil zastupitele s provedeným interním auditem
obce dne 16. prosince 2019 v 17:00 hodin na Obecním úřadě ve Vysokově 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 25.000,- Kč pro Osvětovou besedu Vysokov. Kontrolu využití finančních příspěvku provedla
pověřené skupina ve složení: D. Mádr, P. Čejchan (předseda finančního výboru), J. Kosinka ml.
(předseda kontrolního výboru) a zástupce Osvětové besedy Vysokov paní P. Dostálová.
Občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov obdržela z rozpočtu obce v roce 2019 finanční
prostředky ve výši 25.000,- Kč na pořádání festivalu „Vysokovský kohout“. Finanční prostředky
byly přiděleny na základě žádosti Osvětové besedy Vysokov, dle rozpisu na využití dotace.
Kontrolou bylo zjištěno, že předložené doklady k vyúčtování finančních prostředků odpovídají
přidělené částce. Originály všech dokladů týkajících se vyúčtování příspěvku byly podepsány
panem P. Čejchanem (předsedou finančního výboru), panem Kosinkou J. ml. (předsedou
kontrolního výboru) a D. Mádrem a opatřeny razítkem obce. Pověřená skupina tímto
zkontrolovala využití finančních prostředků, ověřila správnost vyúčtování a konstatovala, že
finanční prostředky byly využity dle schválené žádosti o příspěvek. Pověřená skupina zastupitelů
předkládá zastupitelstvu závěrečnou zprávu o provedené kontrole poskytnutých finančních
prostředků, která je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 3).

Návrh usnesení č. 7 – 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) provedenou kontrolu využití finančních prostředků z
rozpočtu obce ve výši 25.000,- Kč pro občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov
na festival amatérských filmů „Vysokovský kohout“ a schvaluje závěrečnou zprávu
vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro Osvětovou besedu Vysokov,
zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7/ Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky

Předseda kontrolního výboru J. Kosinka ml. seznámil zastupitele s provedeným interním
auditem obce dne 16. prosince 2019 v 16:00 hodin na Obecním úřadě ve Vysokově 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 10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal
Vysokov, SK Tenis Vysokov. Kontrolu využití finančních příspěvku provedla pověřené skupina ve
složení: D. Mádr, P. Čejchan (předseda finančního výboru), J. Kosinka ml. (předseda kontrolního
výboru). Výše zmíněné místní spolky obdržely z rozpočtu obce v roce 2019 finanční prostředky
5

Zasedání ZO 11/2019 dne 16. 12. 2019

ve výši 10.000,- Kč/každý místní spolek na provoz a režii místních spolků. Kontrolou bylo
zjištěno, že předložené doklady k vyúčtování finančních prostředků odpovídají přidělené částce.
Originály všech dokladů týkajících se vyúčtování příspěvku byly podepsány panem P. Čejchanem
(předsedou finančního výboru), panem Kosinkou J. ml. (předsedou kontrolního výboru) a D.
Mádrem a opatřeny razítkem obce. Pověřená skupina tímto zkontrolovala využití finančních
prostředků, ověřila správnost vyúčtování a konstatovala, že finanční prostředky byly využity na
provoz a režii SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov. Pověřená
skupina zastupitelů předkládá zastupitelstvu závěrečnou zprávu o provedené kontrole
poskytnutých finančních prostředků, která je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 4).

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) provedenou kontrolu využití finančních prostředků z
rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK
Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov na provoz a režii. Schvaluje závěrečnou zprávu
vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro místní spolky SDH Vysokov,
ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov, zpráva je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8/ Smlouva o budoucí smlouvě o řízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP-12-2011437/SOBS VB/01 – p.
p. č. 867/1 v k. ú. Vysokov

Starostka informovala zastupitele, že do dnešního dne obci nebyla Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-2011437/SOBS VB/01 – p. p. č.
867/1 v k. ú. Vysokov. Z tohoto důvodu navrhuje starostka tento bod z jednání stáhnout a jeho
zařazení do programu na příští řádné jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje stažení bodu č. 8)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-2011437/SOBS VB/01 – p. p. č. 867/1 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. 9 bylo schváleno.

9/ Rozpočtové opatření č. 11, 12, 13/2019

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2019 (příloha č. 5).

Příjmy i výdaje se navyšují: daň z příjmů FO 160.800,- Kč (pol. 1111), daň z příjmů FO plac.
poplatníky 10.000,- Kč (pol. 1112), daň z příjmů FO vybíraná srážkou 14.800,- Kč (pol. 1113),
daň z příjmů PO 132.000,- Kč (pol. 1121), zrušený odvod z loterií 200,- Kč (pol. 1382), daň
z nemovitých věcí 60.000,- Kč (pol. 1511), DPH 255.000,- Kč (pol. 1211), sponzorský dar
Rozsvícení ván.stromu 4.000,- Kč (§3399 pol. 2321), věcná břemena 1.000,- Kč (§3639 pol.
6
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2119), pronájem pozemků 1.500,- Kč (§3639 pol. 2131), prodej pozemků 67.000,- Kč (§3639
pol. 3111), železný šrot 18.000,- Kč (§3723 pol. 2111), EKO-KOM 25.000,- Kč (§3725 pol.
2324), uložení odpadu 37.500,- Kč (§3729 pol. 2112), výpůjčka traktoru 2.000,- Kč (§3745 pol.
2111), přijatá záloha vodné PB 400,- Kč (§4351 pol. 2111), pronájem nerezové kuchyně 1.000,Kč (§3319 pol. 2133), přijatá záloha vodné byty 800,- Kč (§3612 pol. 2111). Navýšené příjmy
ve výši 787.000,- Kč převedeny do rezervy obce (§6171 pol. 5901).
Příjmy i výdaje se navyšují:
 přijetí účelové dotace na výdaje les kůrovec 95.755,- Kč (pol. 4116 ÚZ29030), výdaje les
95.755,- Kč (§1031 pol. 5139 ÚZ29030),
Výdaje se nenavyšují, dochází k převodu finančních prostředků na položkách v rámci daného
paragrafu
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2019 (příloha č. 6).
Výdaje se nenavyšují, dochází k převodu finančních prostředků v rámci paragrafů:
 čerpáno 155.100,- Kč z investice §6171 pol. 6121, převedeno 59.880,- Kč
elektroinstalace rozvaděč OÚ (§6171 pol. 5123), 22.420,- Kč oprava kanalizace OÚ M.
Belák §6171 pol. 5171, 72.800,- Kč energetický průkaz budovy č.p.108 J. Landa
Výdaje se nenavyšují, dochází k převodu finančních prostředků na položkách v rámci daného
paragrafu
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2019 (příloha č. 7).
Výdaje se nenavyšují, dochází k převodu finančních prostředků na položkách v rámci daného
paragrafu.
Výdaje se nenavyšují, dochází k čerpání finančních prostředků z rezervy obce ve výši 536.400,Kč.
140.000,- Kč jídelní stoly a židle kom.centrum (§3429 pol. 65139), 33.000,- Kč elektroinstalace
sběrný dvůr (§3723 pol. 5123), 15.000,- Kč tříděný odpad M. Pedersen, 2.000,- Kč MěSSS Marie
(§4351 pol. 5169), 150.000,- Kč platy zaměst.v pr.poměru (§6171 pol. 5011), 10.000,- Kč DPP
(§6171 pol. 5021), 40.000,- Kč SP organizace (§6171 pol. 5031), 1.900,- Kč Kooperativa
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (§6171 pol. 5038), 12.000,- Kč EPOS rozvaděč fasada
OÚ (§6171 pol. 5123), 500,- Kč pracovní rukavice (§6171 pol. 5134), 1.500,- Kč Sborník
Rodným krajem ‚§6171 pol. 5136), 5.000,- Kč JUDr. J. Bareš právní služby (§6171 pol. 5166),
500,- Kč Z. Kudrnáč zabezpeč.datov.úložiště (§6171 pol. 5169), 82.000,- Kč výmalba OÚ ‚§6171
pol. 5171), 3.000,- Kč občerstvení na jednání (§6171 pol. 5175), 40.000,- Kč protih.stěna
tepelné čerpadlo, IROP admin.žádosti o dotaci (§6171 pol. 6121).

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtová opatření
č. 11/2019, č. 12/2019 a č. 13/2019 která jsou přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10/ Souhlas s umístěním stavby k akci: Technická vybavenost
území – elektro

Starostka informovala zastupitele o žádosti firmy Ing. Jiří Kučera, Zprostředkovatelská činnost
v oblasti stavebních investic – inženýrská činnost, v zastoupení přímého investora akce
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a na základě plné moci od
7
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firmy Satra, spol. s.r.o., Sokolská 32, Praha 2, 120 00, IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209 o
vlastnické a uživatelské vyjádření na akci: Technická vybavenost území – elektro, na dotčených
obecních pozemcích p. č. 391/1 a p. p. č. 893 v k. ú. Vysokov. Investor připravuje výše
uvedenou akci. Důsledkem této výstavby bude zábor níže uvedených pozemků ve vlastníci obce
Vysokov:
 p. p. č. 391/1 v k. ú. Vysokov – celková výměra 1090 m2, ostatní plocha, dočasný zábor
1m2m plocha VB 1m2, věcné břemeno pro stavební objekt 442.1 – Přípojka NN pro
objekt ev.č. 15 – vlastník sítě (ČEZ) xxxx
 p. p. č. 893 v k. ú. Vysokov – celková výměra 5283 m2, ostatní plocha, dočasný zábor
119m2, plocha VB 62, věcné břemeno pro stavební objekt 442.1 – Přípojka NN pro
objekt ev.č. 15 – vlastník sítě (ČEZ) xxxx
Předpokládaný termín zahájení: 2020. Zastupitelé souhlasí s podmínkou: na pozemku p. č. 893
v k. ú. Vysokov se v místě dočasného záboru (viz. situační výkres s vyznačením záboru)
nacházejí inženýrské sítě – kanalizace ve správě VAK a.s., Náchod. Žádáme o vyjádření
vlastníka kanalizace (VAK a.s., Náchod) z důvodu plánované opravy kanalizace v předmětném
pozemku.
Starostka před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje žádost o vydává
souhlas s podmínkou s umístěním stavby k akci: Technická vybavenost území –
elektro pro firmu Ing. Jiří Kučera, Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebních
investic – inženýrská činnost, v zastoupení přímého investora akce Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a na základě plné moci od firmy
Satra, spol. s.r.o., Sokolská 32, Praha 2, 120 00, IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11/Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním
odpadem, o stanovení systému komunitního kompostování a
způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné
zeleně na území obce Vysokov

Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem OZV č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o
nakládání se stavebním odpadem, o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu
využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Vysokov. (příloha
č. 6). Vyhláška bude nahrazovat stávající vyhlášku č. 2/2015ze dne 04. 05. 2015. Důvodem
vydání nové OZV je novela zákona č. 565/1990 o místních poplatcích. OZV nabývá účinnosti od
2. 1. 2020. Starostka před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Obecně závazná
vyhláška obce č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o nakládání se stavebním
8
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odpadem, o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12/ Nájemní smlouvy podporované byty

Starostka seznámila zastupitele s uzavřenými smlouvami v podporovaném bydlení č. p. 108 a
s termíny ukončení nájmů v jednotlivých bytech.
 Pan xxxxxxxx od 1. 6. 2017 do 1. 6. 2020 (v současné době student VŠ)
 Pan xxxxxxxxx od 29. 11. 2018 do 28. 11. 2020 (řeší situaci samostatného bydlení,
výstavba RD)
 Pan xxxxxxx od 8. 3. 2017 do 7. 3. 2020
 Slečna xxxxxxxxxxxx od 29. 03. 2018 do 31. 03. 2020 (ukončení nájmu, stěhování
k příteli).
Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.

13/ Záměr č. 6/2019 pronájem obecního bytu 1+1 v č. p. 141

Starostka seznámila zastupitele ze záměr obce č. 6/2019 pronájem obecního bytu 1+1 v č. p.
141, který byl schválen na jednání Zastupitelstvo obce Vysokov dne 25. 11. 2019.
Jedná se o nově zrekonstruovaný byt v č. p. 141 v PP (zádveří, obytná kuchyň, ložnice a
koupelna s WC), s celkovou plochou 44,7 m2 bytových prostor, kvalita standard včetně
kuchyňské linky a sporáku. Byt je nově zrekonstruovaný, s ústředním vytápěním, elektrický
kotel.
Podmínky pronájmu:
o při rozhodování o pronájmu budou upřednostněni občané obce Vysokov – měsíční
nájemné + platby za energie.
o kauce je stanovena ve výši trojnásobku minimální výše nájmu
o doba pronájmu bude ve smlouvě stanovena na dobu určitou, s automatickým
prodloužením o další rok v případě, že nebude podaná výpověď
o uchazeč je povinen ve své nabídce popsat svoji stávající bytovou situaci.
o uchazeč bude povinen uzavřít pojištění domácnosti.
Termín pro podávání písemných nabídek nejpozději do 13. prosince 2019 do 12.00 hodin. Do
tohoto termínu jsme obdrželi dvě žádosti.
Pan xxxxxxxxxx žádá o pronájem bytu z důvodu plánované rekonstrukce objektu č. p. xxx.
Paní xxxxxxxxxxx, žije s partnerem a třemi nezletilými dětmi v pronajaté nemovitosti ve
Vysokově, kterou majitelka prodává. Na koupi nemovitosti, nemá uchazečka dostatečné finanční
prostředky. Celá rodina má hlášen trvalý pobyt v obci Vysokov. Dle vyjádření uchazečky rodina
nemá v současné době kam jít a velmi nutně potřebují vyřešit těžkou životní situaci. Zastupitelé
zahájili rozpravu k tomuto bodu jednání.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přidělení obecního
bytu 1+1 v č. p. 141 v PP s celkovou plochou 44,7 m2 bytových prostor
xxxxxxxxxxxxxxx, trvalým bytem Vysokov č. p. xxx, 547 01 Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
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Zastupitelé po krátké rozpravě stanovili výši nájemného pro nově zrekonstruovaný byt v č. p.
141 v PP ve výši 60,- Kč/m2, tj. nájemné ve výši 2.700,- Kč/měsíčně + 400,- Kč za služby
(vodné).

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření nájemní
smlouvy byty 1+1 v č. p. 141 PP s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalým bytem Vysokov č.
p. xxx, 547 01 Náchod na dobu určitou od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021, nájemné
2.700,- Kč/měsíčně, zálohy vodné 400,- Kč/měsíčně, a pověřuje starostku k podpisu
Smlouvy o nájmu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

14/ Pronájem nerezové kuchyně

Zastupitelstvo obce Vysokov schválilo svým usnesením ze dne 25. 11. 2019 záměr pronájmu
nerezové kuchyně, INV.č. 206. Záměr byl vyvěšen po zákonnou dobu od 26. 11. 2019 do 14.
12. 2019 na úřední desce obecního úřadu. V této době byla předložena pouze jediná žádost
paní xxxxx. 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 01. 01.
2020 do 31. 12. 2020 a pověřují starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
výpůjčce majetku mezi Obcí Vysokov a paní xxxxxxx, Vysokov č. p. xx na dobu
určitou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 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. 15 bylo schváleno.

15/ Zprava finančního výboru obce

Předseda finančního výboru P. Čejchan přečetl zastupitelům zprávu finančního výboru ze dne
28. listopadu 2019 v 18:00 hodin na Obecním úřadě Vysokov. Finanční výbor dne 28. listopadu
zpracoval Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na
roky 2021 – 2024 (příloha č. 8) zápisu.
Dále informoval zastupitele o zprávě finančního výboru ze dne 9. prosince 2019 v 18:00 hodin
na Obecním úřadě Vysokov, kde finanční výbor vypracoval návrh místních poplatků obce na rok
2020. Ceny svozových známek finanční výbor doporučuje ponechat přesně dle smlouvy od
poskytovatele firmy Marius Pedersen a.s., vzhledem k tomu, že došlo k nárůstu cen přímo od
svozové firmy. Dále finanční výbor překontroloval pokladní knihu za III. Q/2019. (příloha č. 9
zápisu).

Návrh usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Zprávu finančního
výboru ze dne 25. listopadu 2019 (příloha č. 8) a Zprávu finančního výboru ze dne 9.
prosince 2019 (příloha č. 9).
10
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

16/ Zpráva velitele JPO za rok 2019

Velitel JPO pan Kosinka J. ml., přečetl zprávu JPO za rok 2019. Členové JPO se zúčastnili v
náchodské hasičské zbrojnici každoročního školení JPO v počtu 40 hodin. JPO Vysokov se
účastnila několika výjezdů:
 9. 4. výjezd na požár křoví u Autosalonu Náchod, v odpoledních hodinách vyhlášen
výjezd cisterny na požár lesa u letiště
 22. 6. výjezd na požár domu Vysokov č. p. 9
Do jednotky byli přijati dva noví členi Tomáš Chráska a Patrik Tesař jako hasič. Dále se jednotka
zúčastnila okrskového cvičení v Dolní Radechové. V červnu proběhla ukázka techniky
vysokovským dětem. Na podzim proběhlo školení referentů a školení a přezkoušení na obsluhu
motorových pil.

Návrh usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Zprávu velitele JPO
Vysokov za rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

17/ Zpráva odborného lesního hospodáře

Starostka přečetla „Zprávu o stavu lesa obce Vysokov“, obec Vysokov má ve svém majetku
celkem 14,78 ha lesa, z toho 10,12 ha na katastru obce Vysokov a 4,66 ha na katastru obce
Kramolna. Těžba v roce 2019 – těžba kalamitní vítr a kůrovec 221 m3. Zprávu vyhotovil
odborný lesní hospodář p. H. Polonček. Zastupitelé „Zprávu o stavu lesa obce Vysokov“
projednali a schvalují.

Návrh usnesení č. 18 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje „Zprávu o stavu lesa
obce Vysokov“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

18/ M. Pedersen a.s. Dodatek ke smlouvě č. 950459 na
zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně
separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008

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 2019, včetně separace a svozu využitelných složek tříděného odpadu
(papír, sklo, plast). Uvedená smlouva se mění s platností od 1. 1. 2020. V tomto dodatku se
mění ceny služeb a ceny svozových známek pro rok 2020. Zastupitelé pověřují starostku k
podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459. Svoz nebezpečného odpadu bude opět provádět Svazek
obcí 1866.
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Návrh usnesení č. 19 – 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: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

19/ Kulturní kalendář na rok 2020
Únor:

17. 02. Ples Červeného kříže
18. 02. Maškarní rej pro děti
Březen:
24. 03. Ples hasičů
Duben:
11. 04. Úklid obce
12. 04. Sběr železného šrotu
30. 04. Čarodějnice v dolní části obce
Květen:
10. 05. Svátek matek
01.06. Pohádkový les
Červen:
Tenisový turnaj
Srpen:
29.08. Rozloučení s létem
Září:
05.09 Tenisový turnaj
Listopad:
10. – 11. 11. Vysokovský kohout
Prosinec:
Rozsvícení vánočního stromu
24. 12. Půlnoční mše
Zastupitelé berou kulturní kalendář na rok 2020 na vědomí.

20/ Různé:

 Žádost o finanční příspěvek na sborník Rodným krajem na rok 2020 – starostka přečetla
výše uvedenou žádost. Zastupitelé po krátké diskuzi schvalují částku 2.000,- Kč na vydání
sborníku pro Městské středisko Červený Kostelec, který sborník vydává.

Návrh usnesení č. 20 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje finanční příspěvek na
vydání sborníku Rodným krajem na rok 2020 ve výši 2.000,- Kč a pověřují starostku
k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.
 Cenová nabídka Integraf – starostka předložila zastupitelům cenovou nabídku publikace
„Vysokov v dávné i nedávné minulosti“, náklad 500 ks cena 77.500,- Kč bez DPH, cena 155,Kč za kus – jedná se pouze o tisk. Grafické zpracování včetně sazby a 3 korektur: + 40.000,Kč bez DPH. Počet stran 320. Zastupitelé schvalují cenovou nabídku.

Návrh usnesení č. 21 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídku na
publikaci „Vysokov v dávné i nedávné minulosti“ č. N-20-00528 společnosti Integraf
s.r.o., Myslbekova 273, 547 01 Náchod, IČ: 47451980, DIČ: CZ47451980
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

21/ Souhlas s umístěním stavby k akci: Technická vybavenost
území – trubní sítě

Starostka informovala zastupitele o žádosti firmy Ing. Jiří Kučera, Zprostředkovatelská činnost
v oblasti stavebních investic – inženýrská činnost, v zastoupení přímého investora akce
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a na základě plné moci od
firmy Satra, spol. s.r.o., Sokolská 32, Praha 2, 120 00, IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209 o
vlastnické a uživatelské vyjádření na akci: Technická vybavenost území – trubní sítě, na
dotčených obecních pozemcích p. č. 391/1 a p. p. č. 893 v k. ú. Vysokov. Investor připravuje
výše uvedenou akci. Důsledkem této výstavby bude zábor níže uvedených pozemků ve vlastníci
obce Vysokov:
 p. p. č. 391/1 v k. ú. Vysokov – celková výměra 1090 m2, ostatní plocha, dočasný zábor
5m2, plocha VB 3m2, věcné břemeno pro stavební objekt 311.2 – Přeložka přípojek
kanalizace a vody – vlastník sítě (VAK)
 p. p. č. 893 v k. ú. Vysokov – celková výměra 5283 m2, ostatní plocha, dočasný zábor 46
m2, plocha VB 19 m2, věcné břemeno pro stavební objekt 311.2 – Přeložka přípojek
kanalizace a vody – vlastník sítě (VAK)
 Předpokládaný termín zahájení: 2020. Zastupitelé souhlasí s podmínkou: na pozemku p.
č. 893 v k. ú. Vysokov se v místě dočasného záboru (viz. situační výkres s vyznačením
záboru) nacházejí inženýrské sítě – kanalizace ve správě VAK a.s., Náchod. Žádáme o
vyjádření vlastníka kanalizace (VAK a.s., Náchod) z důvodu plánované opravy kanalizace
v předmětném pozemku.
Starostka před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 22 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje žádost o vydává
souhlas s podmínkou s umístěním stavby k akci: Technická vybavenost území –
trubní sítě pro firmu Ing. Jiří Kučera, Zprostředkovatelská činnost v oblasti
stavebních investic – inženýrská činnost, v zastoupení přímého investora akce
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a na základě plné
moci od firmy Satra, spol. s.r.o., Sokolská 32, Praha 2, 120 00, IČ: 18584209, DIČ:
CZ18584209.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

22/ Souhlas s umístěním stavby k akci: Technická vybavenost
území – vodohospodářské stavby

Starostka informovala zastupitele o žádosti firmy Ing. Jiří Kučera, Zprostředkovatelská činnost
v oblasti stavebních investic – inženýrská činnost, v zastoupení přímého investora akce
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a na základě plné moci od
firmy Satra, spol. s.r.o., Sokolská 32, Praha 2, 120 00, IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209 o
vlastnické a uživatelské vyjádření na akci: Technická vybavenost území – vodohospodářské
stavby, na dotčených obecních pozemcích p. č. 512/19 a p. p. č. 517/61 v k. ú. Vysokov.
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Investor připravuje výše uvedenou akci. Důsledkem této výstavby bude zábor níže uvedených
pozemků ve vlastníci obce Vysokov:
 p. p. č. 512/19 v k. ú. Vysokov – celková výměra 7553 m2, ostatní plocha, dočasný zábor
332 m2, věcné břemeno pro stavební objekt 310 – Přeložka vodovodu DN 500 km 0,230
I/14 – vlastník sítě (VAK)
 p. p. č. 517/61 v k. ú. Vysokov – celková výměra 1779 m2, orná půda, dočasný zábor 24
m2, věcné břemeno pro stavební objekt 310 – Přeložka vodovodu DN 500 km 0,230 I/14
– vlastník sítě (VAK)
 Předpokládaný termín zahájení: 2020. Zastupitelé souhlasí s podmínkou: na pozemku p.
č. 512/19 v k. ú. Vysokov dočasný zábor 322 m2 a na p. p. č. 517/61 v k. ú. Vysokov
dočasný zábor 24 m2 budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a předány
vlastníkovi pozemku. Starostka před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V
rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 23 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje žádost o vydává
souhlas s podmínkou s umístěním stavby k akci: Technická vybavenost území –
vodohospodářské objekty pro firmu Ing. Jiří Kučera, Zprostředkovatelská činnost
v oblasti stavebních investic – inženýrská činnost, v zastoupení přímého investora
akce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a na základě
plné moci od firmy Satra, spol. s.r.o., Sokolská 32, Praha 2, 120 00, IČ: 18584209,
DIČ: CZ18584209.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

USNESENÍ – REKAPITULACE:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání o body
B. 21) a B. 22).
3. Schvaluje rozpočet pro rok 2020 následovně: daňové příjmy ve výši
6.986.700,- Kč, nedaňové příjmy 901.500,- Kč, přijaté dotace od státu na
výkon státní správy 116.500,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši
8.004.700,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.997.700,- Kč, kapitálové
(investiční) výdaje ve výši 3.007.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce
8.004.700,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2020 je navržen tedy jako vyrovnaný v
závazných ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách.
4. Schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů kompetenci místostarostky (Z. Hovorkové) a
předsedy finančního výboru (popř. zástupce předseda kontrolního výboru) k
provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujících případech: a)
rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v
případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. b) Úhrady pokut,
penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledu a další výdaje, kdy
schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
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protože výdaj musí být realizován, a v dalších případech. Zastupitelstvo bude
informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedy finančního výboru (popř. zástupce
předsedy kontrolního výboru) na nejbližším zasedání zastupitelstva s podáním
stručného odůvodnění (odůvodnění lze podávat i ústně).
5. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2024.
6. Schvaluje výši místních poplatků a ceník služeb v obci Vysokov na rok 2020.
7. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provedenou
kontrolu využití finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 25.000,- Kč pro
občanské sdružení Osvětová beseda Vysokov na festival amatérských filmů
„Vysokovský kohout“ a schvaluje závěrečnou zprávu vyúčtování finančního
příspěvku z rozpočtu obce pro Osvětovou besedu Vysokov, zpráva je přílohou
tohoto zápisu.
8. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provedenou
kontrolu využití finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč pro
místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis
Vysokov na provoz a režii. Schvaluje závěrečnou zprávu vyúčtování finančního
příspěvku z rozpočtu obce pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK
Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov, zpráva je přílohou tohoto zápisu.
9. Schvaluje stažení bodu č. 8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-2011437/SOBS VB/01 – p. p. č.
867/1 v k. ú. Vysokov z programu jednání zastupitelstva s tím, že bude
zařazen do programu příštího řádného jednání zastupitelstva.
10. Schvaluje rozpočtová opatření č. 11/2019, č. 12/2019 a č. 13/2019 která
jsou přílohou zápisu.
11. Schvaluje žádost o vydává souhlas s podmínkou s umístěním stavby k akci:
Technická vybavenost území – elektro pro firmu Ing. Jiří Kučera,
Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebních investic – inženýrská
činnost, v zastoupení přímého investora akce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a na základě plné moci od firmy Satra, spol.
s.r.o., Sokolská 32, Praha 2, 120 00, IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209.
12. Schvaluje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, o nakládání se stavebním odpadem, o stanovení
systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu
k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Vysokov.
13. Schvaluje přidělení obecního bytu 1+1 v č. p. 141 v PP s celkovou plochou
44,7 m2 bytových prostor uchazečce xxxxxxxxxxxxxxx, trvalým bytem
Vysokov č. p. xxx, 547 01 Náchod.
14. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy byty 1+1 v č. p. 141 PP s xxxxxxxxxxxx,
trvalým bytem Vysokov č. p. xxx, 547 01 Náchod na dobu určitou od 01. 04.
2020 do 31. 03. 2021, nájemné 2.700,- Kč/měsíčně, zálohy vodné 400,Kč/měsíčně, a pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o nájmu.
15. Schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku mezi Obcí Vysokov a
xxxxxxxxx Vysokov č. p. xx na dobu určitou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
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.
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16. Schvaluje Zprávu finančního výboru ze dne 25. listopadu 2019 (příloha č. 8) a
Zprávu finančního výboru ze dne 9. prosince 2019 (příloha č. 9).
17. Schvaluje Zprávu velitele JPO Vysokov za rok 2019.
18. Schvaluje „Zprávu o stavu lesa obce Vysokov“.
19. 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.
20. Schvaluje finanční příspěvek na vydání sborníku Rodným krajem na rok 2020
ve výši 2.000,- Kč a pověřují starostku k podpisu darovací smlouvy.
21. Schvaluje cenovou nabídku na publikaci „Vysokov v dávné i nedávné
minulosti“ č. N-20-00528 společnosti Integraf s.r.o., Myslbekova 273, 547 01
Náchod, IČ: 47451980, DIČ: CZ47451980.
22.
Schvaluje žádost o vydává souhlas s podmínkou s umístěním stavby
k akci: Technická vybavenost území – trubní sítě pro firmu Ing. Jiří Kučera,
Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebních investic – inženýrská
činnost, v zastoupení přímého investora akce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a na základě plné moci od firmy Satra, spol.
s.r.o., Sokolská 32, Praha 2, 120 00, IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209.
23.
Schvaluje žádost o vydává souhlas s podmínkou s umístěním stavby
Technická vybavenost území – vodohospodářské objekty pro firmu Ing. Jiří
Kučera, Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebních investic – inženýrská
činnost, v zastoupení přímého investora akce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a na základě plné moci od firmy Satra, spol.
s.r.o., Sokolská 32, Praha 2, 120 00, IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Kulturní kalendář na rok 2020
 Smlouvy podporované byty
Zastupitelstvo obce ukládá:

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

David Mádr

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 23. prosince 2019
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
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3) Závěrečná zpráva o provedené
beseda Vysokov
4) Závěrečná zpráva o provedené
spolků
5) Rozpočtové opatření č. 11/2019
6) Rozpočtové opatření č. 12/2019
7) Rozpočtové opatření č. 13/2019
8) Zprávu finančního výboru ze dne
9) Zprávu finančního výboru ze dne

kontrole poskytnutých finančních prostředků Osvětová
kontrole poskytnutých finančních prostředků místních

28. listopadu 2019
9. prosince 2019
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