Zasedání ZO 03/2020 dne 22. 06. 2020

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 03/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 22. června
2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., D. Mádr, V. Chráska,
Mgr. P. Fettersová, J. Kosinka ml., P. Čejchan
Omluveni: brig. gen. Mgr. M. Červíček
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

V. Chráska, P. Čejchan
J. Kosinka st., D. Mádr
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)

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti – Správa silnic Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Oprava havarijního stavu kanalizace II. etapa - výběr dodavatele, smlouva o dílo
Rozpočtové opatření
Cenová nabídka granTEX s.r.o. – zpracování žádosti o dotaci na výstavbu chodníku
Vysokov – Starkoč pro dotační program (SFDI)
Ministerstvo zemědělství ČR – Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci
programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ – 2.
etapa (Rybník Nebeský v k. ú. Vysokov)
Žádost o přidělení obecního bytu v č. p. 108
Oddávání v nematriční obci v novém volebním období
Zadání projektová dokumentace „Výstavba chodníku do průmyslové zóny“
Oprava střechy, zateplení budovy a výměna oken v č. p. 141 a č. p. 142 – možnosti dotace
(rozpočty oprav)
Poptávkové řízení na administraci výběrového řízení na dodavatele projektové
dokumentace odkanalizování obce Vysokov (aktualizace současné projektové dokumentace
zpracované J. Řezníčkem) v intravelánu obce
Poptávkové řízení na administraci výběrového řízení na dodavatele projektové
dokumentace odkanalizování obce Vysokov – extravilán obce
Prodej části pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – oprava havarijního stavu kanalizace (méněpráce)
Různé:
• Cena knihy „Vysokov v dávné i nedávné minulosti“ – pro knihkupectví

1

Zasedání ZO 03/2020 dne 22. 06. 2020

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. Přítomní byli seznámeni s tím, že
nouzový stav již skončil, ale stále mají povinnost zajistit si ochranu úst a nosu rouškami či jinými
opatřeními a dodržovat min. 2 m odstupy
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. 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 15. 06. 2020. do 22. 06. 2020. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Předsedající informovala o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Mgr. Petrou Fettersovou a Petrem Čejchanem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana
P. Čejchana, V. Chrásku, návrhovou komisí J. Kosinka st., D. Mádra, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (P.
Čejchana, V. Chrásku), návrhovou komisi (J. Kosinku st., D. Mádra) 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 byly navrženy následující
návrhy na změnu nebo doplnění programu:
Návrh na změnu programu:
❖ Vyřazení bodu 11 Oprava střechy, zateplení budovy a výměna oken v č. p. 141 a č.
p. 142 – možnosti dotace (rozpočty oprav) – záměrem tohoto bodu bylo podání
žádosti o dotaci na výše uvedené opravy. Vzhledem k tomu, že na Sociální bydlení
je dotace již z MMR, IROP čerpána, bude případné opravy obec hradit ze svého
rozpočtu.
❖ Vyřazení bodu 12 Poptávkové řízení na administraci výběrového řízení na
dodavatele projektové dokumentace odkanalizování obce Vysokov (aktualizace
současné projektové dokumentace zpracované J. Řezníčkem) v intravelánu obce –
do jednání zastupitelstva není známo, zda byla obec úspěšná v podání žádosti o
dotaci do dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
❖ Vyřazení bodu 13 Poptávkové řízení na administraci výběrového řízení na
dodavatele projektové dokumentace odkanalizování obce Vysokov – extravilán
obce - do jednání zastupitelstva není známo, zda byla obec úspěšná v podání
žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje
❖ Nový bod – Prodej části pozemku p.č. 401/16 v k.ú.Vysokov, zařadit jako bod č. 11
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❖ Nový bod - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – oprava havarijního stavu kanalizace
(méněpráce), zařadit jako bod č. 12
❖ Nový bod – Různé, zařadit jako bod č. 13
❖ Nový bod - Žádost o finanční dar Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s., zařadit jako bod č. 14)
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy. Zastupitelstvo hlasováním schválilo předložený program včetně navržených úprav:

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje následující program zasedání:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti – Správa silnic Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Oprava havarijního stavu kanalizace II. etapa - výběr dodavatele, smlouva o dílo
Rozpočtové opatření
Cenová nabídka granTEX s.r.o. – zpracování žádosti o dotaci na výstavbu chodníku
Vysokov – Starkoč pro dotační program (SFDI)
Ministerstvo zemědělství ČR – Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci
programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ – 2.
etapa (Rybník Nebeský v k. ú. Vysokov)
Žádost o přidělení obecního bytu v č. p. 108
Oddávání v nematriční obci v novém volebním období
Zadání projektová dokumentace „Výstavba chodníku do průmyslové zóny“
Prodej části pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – oprava havarijního stavu kanalizace (méněpráce)
Různé:
• Cena knihy „Vysokov v dávné i nedávné minulosti“ – pro knihkupectví

14) Žádost o finanční dar Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a
omezení užívání nemovitosti – Správa silnic Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové
Starostka informovala zastupitele o doručeném Dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi Obcí Vysokov a Správou silnic
Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Plačice, vykonávající
vlastnická práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70889546, účastníci smlouvy č. 9/40/19/0222/Ha/NK ze dne 30.10.2019 se dohodli na dodatku č.
1 z důvodu uložení vedení VO na p.p.č. 216 v k.ú. Starkoč u Vysokova, obec hodná vybudovat a
provozovat na tomto pozemku stavbu: „Chodník v obci Vysokov – Starkoč, veřejné osvětlení“.
Vratná kauce ve výši 1.573,- Kč – za uložení Stavby do tělesa silnice.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi
3
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Obcí Vysokov a Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové Plačice, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546.
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Oprava havarijního stavu kanalizace II. etapa – výběr dodavatele,
smlouva o dílo

Starostka seznámila zastupitele o nutnosti pokračovat s opravou kanalizace od železničního
mostu cca 125 m směr Provodov Šonov (délka bude závislá na nivelitě pozemku). V I. etapě
opravy havarijního stavu kanalizace po pozemku p.č. 9/3 v k. ú. Vysokov od RD Čápových až po
železniční most, byly vybudovány nové kanalizační šachty po obecním pozemku p.č. 9/3 v k. ú.
Vysokov, byly vybudovány přípojky pro majitelé přilehlých pozemků a nové potrubí kanalizace bylo
napojeno do stávajícího kanalizačního potrubí pod železničním mostem. Opravená kanalizace (I.
etapa) – je konečnou podobou splaškové kanalizace obce Vysokov a vychází z aktuální projektové
dokumentace odkanalizování obce.
Z důvodu ochrany životního prostředí a vzhledem k výsledkům odběru vzorků odpadních vod
z místní vodoteče byla po konzultaci s VaK a.s., Náchod navrženo umístit odkalovací nádrž o
objemu 5m3, vhodný pozemek p. č. 707 v k. ú. Vysokov, majitelů pana Kejdana A. a Kejdana O..,
kteří s umístěním odkalovací nádrže souhlasí. Tato zachytávající jímka/odkalovací nádrž bude
sloužit k zachycení hrubých nečistot a kalů. Odpadní voda bude z jímky odvedena novým potrubím
v délce cca 125 m do stávajícího příkopu do vodoteče Vysokovského potoka. „Oprava havarijního
stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov za tratí – II. fáze prodloužení“ řeší pouze
provizorně aktuální problém odvodu odpadní splaškové kanalizace obce Vysokov. Nejedná se o
standartní podobu splaškové kanalizace Obce Vysokov. Obec Vysokov vyvíjí aktivitu vedoucí ke
zprovoznění řádné kanalizační infrastruktury.
V současné době je zažádáno o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
zpracování projektové dokumentace s názvem „PD odkanalizování obce Vysokov mimo VD Rozkoš“
v katastru obce Vysokov (aktualizace nutná z důvodu výstavby nových RD) a zároveň je též
zažádáno o poskytnutí investiční účelové dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na
realizaci projektu „PD na přivaděč kanalizace po k.ú. Provodov – Šonov a dále na ČOV Nové Město
nad Metují“.
S akcí „Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov za tratí – II.
fáze prodloužení“ je možné postupovat mimo režim zadávání veřejných zakázek z důvodu opravy
havarijních stavů. V souladu s ustanovení čl. 6 platné směrnice obce Vysokov č. 20/2020 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, postup při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu nemusí být dodržen v případě zadání zakázky řešící bezprostřední následky havarijních
stavů, živelních pohrom, odvracení možného obecného ohrožení. V takovém případě, může být
rozhodnuto o výjimce ze směrnice obce Vysokov č. 20/2020 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Obec obdržela cenovou nabídku od uchazeče firmy Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01
Nové Město nad Metují, IČ: 48419729, DIČ: CZ7306205544 za celkovou cenu díla 588.438,74 Kč
bez DPH. Tato firma realizovala I. etapu opravy kanalizace s názvem „Oprava havarijní stavu
kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov“. Vzhledem k návaznosti etap oprav kanalizace
(před železničním mostem – I. etapa, za železničním mostem – II. etapa) a záručním podmínkám
zastupitelé souhlasí s cenovou nabídkou uchazeče Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČ: 48419729, DIČ: CZ7306205544 za celkovou cenu díla 588.438,74 Kč bez
DPH. Stavební dozor na akci zajistí paní L. Hrochová, autorizovaný stavební technik, č. ČKAIT:
0601041, Přepychy 142, 517 32 Přepychy, IČ: 73990159 na základě Příkazní smlouvy o výkonu
technického dozoru investora. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V
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rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zhotovitele akce „Oprava
havarijního stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov za tratí – II. fáze
prodloužení“ uchazeče firmu Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČ: 48419729, DIČ: CZ7306205544 za celkovou cenu díla 588.438,74 Kč bez
DPH.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Zastupitelům byl předložen návrh Smlouvy o dílo č. 4/2020 s uchazečem Rostislavem Dudkem,
Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 48419729, DIČ: CZ7306205544, předmětem
smlouvy je „Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov za tratí – II.
fáze prodloužení“ za celkovou cenu díla 588.438,74 Kč bez DPH. Předsedající před hlasováním
zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvu o dílo č. 4/2020 na
akci "Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov za tratí
– II. fáze prodloužení“ se společností Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČ: 48419729, DIČ: CZ7306205544 za konečnou nabídkovou cenu
ve výši 588.438,74 Kč bez DPH. Zastupitelé pověřují starostku podpisem Smlouvy o
dílo č. 4/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Příkazní smlouvu o výkonu
technického dozoru investora na akci "Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku
p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov za tratí – II. fáze prodloužení“ s Libuší Hrochovou,
autorizovaný stavební technik, č. ČKAIT: 0601041, Přepychy 142, 517 32 Přepychy, IČ:
73990159 za odměnu 280,- Kč/hodinu. Zastupitelé pověřují starostku podpisem
Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5/ Rozpočtové opatření č. 6/2020

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2020 (příloha č. 3).

PŘÍJMY
ODPA

POL

MD

3612
6330

2111
4134
1122

1.000,-500,-98.420,--

ODPA

POL

MD

3612
6330
6399

5154
5345
5365

D

Text

Byty-přijaté zálohy TV,SAT,internet,vodné
Převod fin.prostředků mezi účty obce
DPPO za obec r.2019

VÝDAJE
D

Text

1.000,-500,-98.420,--
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6171
6171
2321

5134
5901
5171
8115

1.000,--1.000,-300.000,--300.000,--

3639
3639

6122
6123

-170.000,-170.000,--

Oblečení zaměstnanci
Z rezervy prac.oblečení zaměst.
Oprava havar.kanalizace p.p.č.9/3-II.fáze
Zap.fin.prost.z BÚ-oprava havar.kanalizace
II.fáze
Přeúčtování-traktorový přívěs
Přeúčtování-traktorový přívěs

Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2020 (příloha č. 3) zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6/ Cenová nabídka granTEX s.r.o. – zpracování žádosti o dotaci na
výstavbu chodníku Vysokov – Starkoč pro dotační program (SFDI)

Starostka seznámila zastupitele s doručenou cenovou nabídkou závazné objednávky služeb
společnosti grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 na dotační poradenství projektu SFDI –
Chodník podél silnice III.třídy. Předpokládaný odhad realizace akce: cca 4.425.000,- Kč. Dotace ve
výši 85 % uznatelných nákladů. Termín podání žádosti o dotaci leden 2021. Obec využila služeb
společnosti grantEX s.r.o., Praha 1 již v minulosti, a to u projektu „Sociální bydlení v obci Vysokov“,
„Rekonstrukce a odbahnění Nebeského rybníka v obci Vysokov“. Na oba projekty obec obdržela
dotaci.
V rámci činnosti firma nabízí komplexní služby související s přípravou a podáním žádosti. Cena za
služby související s kompletní přípravou a podáním projektové žádosti v dotačním titulu Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) je vždy závislá na výši poskytnuté dotace. Odměna za služby
související s přípravou a podáním projektové žádosti o dotaci je účtována ve formě provize, tj.
nárokována pouze v případě úspěšného schválení dotace a vydání „Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“. Finanční výše dotace je závislá na výši poskytnuté dotace uvedené v „Rozhodnutí o
poskytnutí dotace a je účtována dle následujících provozních úrovní:
Velikost dotace v Kč
Provize Kč bez DPH
0 až 1.000.000, 95.000,- Kč
1.000.001,- až 2.000.000,115.000,- Kč
2.000.001,- až 3.000.000,135.000,- Kč
3.000.001,- až 4.000.000,155.000,- Kč
4.000.001,- až 5.000.000,175.000,- Kč
5.000.001 a více
195.000,- Kč
Obec podpisem této objednávky závazně objednává služby Poskytovatele za účelem získání
příspěvků poskytovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) za účelem
zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídkou závazné
objednávky služeb společnosti grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 na
dotační poradenství projektu SFDI – Chodník podél silnice III. třídy Vysokov – Starkoč.
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem závazné objednávky služeb.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů
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Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7) Ministerstvo zemědělství ČR – Souhlas se zadáním akce a podmíněný
příslib dotace v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích“ – 2. etapa (Rybník Nebeský v k. ú.
Vysokov)

Starostka seznámila zastupitele s doručeným dokumentem Souhlas se zadáním akce a
podmíněný příslib dotace v rámci programu 129 930 „Podpora opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích – 2. etapa“ z Ministerstva zemědělství ČR. MZČR obci uděluje Souhlas
se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na akci „Rybník nebeský v k. ú. Vysokov“,
podprogram 129 393, číslo akce 6023, souhlas do výše 1.425.607,- Kč. Obcí dosud předložené
doklady Ministerstvo zemědělství akceptuje v plném rozsahu. Vydání „Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“ včetně stanovení výše dotace bude provedeno správcem programu až po obdržení
kompletního Doplňku žádosti, dle dodržení všech podmínek Pravidel včetně výběru dodavatele na
výše uvedenou akci. Vše je nutné doložit správci programu do 30. 11. 2020.
Starostka informovala zastupitele, že vzhledem k podmínkám, které Ministerstvo zemědělství v
Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci programu 129 930 „Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ stanovilo, není obec schopna
bez administrativní pomoci daný Projekt administrovat. Starostka požádala o zaslání cenové
nabídky závazné objednávky služeb společnosti grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 na
dotační poradenství projektu „Rybník nebeský v k. ú. Vysokov“ na:
•
přípravu a realizaci výběrového řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) – 40.000,- Kč
•
manažerské řízení projektu v době realizace, které zahrnuje: - 30.000,- Kč
• pravidelný monitoring Projektu;
• zpracování prohlášení souvisejících s realizací Projektu;
• sledování průběhu realizace Projektu a administraci případných změnových řízení;
• příprava průvodních zpráv pro správnou fakturaci (rozdělení investičních a
neinvestičních nákladů, rozdělení dotační části a vlastního financování);
• komunikace s pracovníky poskytovatele dotace;
• kontrola a hlídání termínů k dodání podkladů Poskytovateli dotace;
• komunikace s realizační firmou za účelem včasného dodání podkladů Poskytovateli
dotace;
• součinnost při zajištění kroků pro dokumentaci skutečného provedeni, když je stavba
hotová;
• součinnost při kolaudačním řízení;
• průběžné konzultace a reakce na dotazy klienta k realizaci Projektu;
• příprava a kompletace podkladů pro ZVA.
Administrativní činnosti v oblasti „after care“ služeb poskytovaných v rámci Projektu programu
After care“ služby na základě této Závazné objednávky se vztahují výhradně k poradenství a
Ministerstva zemědělství, Odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod, název projektu
Rybník Nebeský v k. ú. Vysokov. „After care“ služby: • administrace výběrového řízení dle ZZVZ na
dodavatele k Projektu dle požadavku obce; • zajištění poradenské a administrativní činnosti ve fázi
realizace Projektu.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídkou závazné
objednávky služeb společnosti grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 za
účelem poradenství a administrativní činnosti v oblasti „after care“ služeb v rámci
Projektu programu Ministerstva zemědělství, Odboru vody v krajině a odstraňování
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povodňových škod, název projektu Rybník Nebeský v k. ú. Vysokov. Zastupitelstvo
pověřuje starostku podpisem závazné objednávky služeb.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov bere na vědomí dokument Souhlas
se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci programu 129 930 „Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“
z Ministerstva zemědělství.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8) Žádost o přidělení obecního bytu v č. p. 108

Starostka seznámila zastupitele s doručenou žádosti o přidělení obecního bytu paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prochází těžkým životním
obdobím a z tohoto důvodu hledá pro sebe vhodnější bydlení. Zastupitelé berou žádost paní xxxxx,
na vědomí a zařazují její žádost do pořadníku bytových žádostí.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov bere na vědomí žádost o přidělení
obecního bytu uchazečky xxxxxxxxxxxxx.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

9) Oddávání v nematriční obci v novém volebním období

Městský úřad Náchod požádal o sdělení, zda bude naše obec v novém volebním období
umožňovat snoubencům uzavírat manželství před starostkou a místostarostou. Tuto skutečnost je
třeba schválit zastupitelstvem, protože v naší obci nemáme matriku. Předsedající před hlasováním
zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve volebním období 2018
– 2022 uzavírání manželství před starostkou a místostarostkou obce Vysokov.
Starostka Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová a místostarostka Zdeňka Hovorková
budou přijímat sňateční slib na celém katastrálním území obce Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

10) Zadání projektové dokumentace „Výstavba chodníků do průmyslové
zóny“

Starostka informovala zastupitele o možnosti podání žádosti o dotaci do MAS Mezi Úpou a Metují
v roce 2022 na výstavbu chodníku do průmyslové zóny. Z tohoto důvodu je nutné začít
zpracovávat projektovou dokumentaci na výše uvedenou stavbu. Před zpracováním projektové
dokumentace je nutné nechat geometricky zaměřit pozemky, sloužící k vybudování budoucího
chodníku. Zastupitelé se po krátké diskuzi shodli, že chodník do průmyslové zóny započne před
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pohostinstvím č. p. 71 a po levé straně komunikace bude směřovat až do průmyslové zóny.
Zastupitelé ukládají starostce zajistit cenovou nabídku na projektovou dokumentaci stavby
„Výstavba chodníku do průmyslové zóny“. Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov bere na vědomí informace
starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

11) Prodej části pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov

Starostka seznámila zastupitele usnesením zastupitelstva č. 10/09/2029 o schválení záměru
prodeje části obecního pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov, o velikosti 44 m2 vedeného jako
ostatní plocha, způsob využití silnice ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Záměr
prodeje části pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov byl zveřejněn na úřední elektronické desce
v zákonné lhůtě od 18.10.2019 do 8.11.2019. Výše uvedený pozemek byl zaměřen dle skutečnosti.
Geometrický plán zpracoval L. Hornof. Cena geometrického plánu 4.790,- Kč, kterou uhradila obec.
Zastupitelé požadují zpracování cenového odhadu na prodávaný pozemek a následné připravení
návrhu kupní smlouvy. Kupní smlouvu konzultovat s projekční kanceláří SATRA, z důvodu koridoru
trasy obchvatu na výše uvedeném pozemku. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu
k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 14 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zpracování cenového
odhadu na prodej části pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití silnice ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
o výměře cca 44 m2 dle přiložené situační mapy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

12) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2020 „Oprava havarijního stavu
kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov“

Starostka seznámila zastupitele s Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2020 „Oprava havarijního
stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov“ s firmou Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549
01 Nové Město nad Metují, IČ: 48419729, DIČ: CZ7306205544 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.
3/2020 se týká méněprací, dle položkového rozpočtu stavby.
Méněpráce: 20.312,96 Kč bez DPH,
4.265,65 Kč DPH
24.578,71 Kč s DPH.
Celková cena díla po započtení méněprací:
729.720,74 Kč bez DPH,
153.241,36 Kč DPH
882.962,00 Kč s DPH.
Předsedající zahájila před hlasováním rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 15 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o
dílo č. 3/2020 „Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú.
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Vysokov“ s firmou Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 04 Nové Město nad Metují, IČ:
48419729. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č.
3/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

13) Různé:

a) Cena publikace „Vysokov v dávné i nedávné minulosti“ pro prodej v knihkupectví
Starostka seznámila zastupitele o možnosti umístění publikace „Vysokov v dávné i nedávné
minulosti“ pro prodej v knihkupectví. Pro prodej v knihkupectví je nutné schválit prodejní cenu.
Cena publikace ve výši 350,- Kč je v knihkupectví neprodejná, neboť není konkurenceschopná.
Zastupitelé navrhují cenu pro prodej knih v knihkupectví ve výši 320,- Kč. Předsedající před
hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje prodejní cenu publikace
„Vysokov v dávné i nedávné minulosti“ pro knihkupectví ve výši 320,- Kč za publikaci.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
b) Změna úředních hodin
V období prázdnin (červenec, srpen 2020) je kvůli čerpání dovolených navržena změna úředních
hodin pouze na středu od 8.00 –12.00 hod a od 13.00 – 17.00 hod. Předsedající před hlasováním
zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 17 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje změnu úředních hodin v
červenci a srpnu 2020, a to pouze ve středu od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 17.00
hod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
c) Určení neveřejné přístupové komunikace na p.p.č. 220/2 a 151/11 v k.ú. Lhotky

Dne 2.6.2020 proběhlo jednání ve věci určení neveřejně přístupné účelové komunikace na p.p.č.
220/2 a 151/11 v k.ú. Lhotky. Jedná se o komunikaci kolem Lhoteckého Dvora. Noví majitelé
požadují tuto komunikaci uzavřít. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V
rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 18 - Zastupitelstvo obce Vysokov bere na vědomí informace
starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
d) Pozemek p. č. 736/1 a 737/2 v k. ú Vysokov

Místostarostka
informovala
zastupitele
o
doručené
žádosti
pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo vyjádření, zda jsou pozemku p. č. 736/1 a 737/2
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v k. ú. Vysokov druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace ve vlastnictví
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsány na listu vlastnictví č. 409 u Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod vedeny v pasportu místních komunikací,
popř. zda jsou výše uvedené pozemky využívány obcí jako komunikace. Starostka sdělila, že výše
uvedené pozemku nejsou evidovány v pasportu místních komunikací a vzhledem k územní stavební
uzávěře za horizontem směr Česká Skalice, obec tyto pozemky doposud nevyužívá jako přístupová
komunikace k přilehlým pozemkům a ani se do budoucna v územním plánu s využitím pozemků
jako přístupová komunikace neuvažuje. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto
bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 19 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje, že pozemky p. č. 736/1
a 737/2 v k. ú. Vysokov druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsány na
listu vlastnictví č. 409 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod nejsou vedeny v pasportu místních komunikací Obce Vysokov a
doposud nebyly tyto pozemky využívány jako přístupová komunikace k přilehlým
pozemkům a ani se do budoucna v územním plánu s využitím pozemků jako přístupová
komunikace neuvažuje.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.
e) Odkup pozemků p. č. 510/5 a 512/2 v k. ú. Vysokov
Starostka
seznámila
zastupitele
s žádosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
o
odkup obecního pozemku p. č. 510/5 v k. ú. Vysokov, způsob využití trvalý travní porost ve
vlastnictví obce o výměře 88 m2 zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod a pozemku p. č. 512/2 v k. ú. Vysokov druh
pozemku ostatní komunikace způsob využití ostatní plocha ve vlastnictví obce o výměře 618 m2
zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod. Záměr prodeje je nutné nejprve konzultovat s projekční kanceláří SATRA, spol.
s r. o., Praha 9 z důvodu koridoru trasy obchvatu na výše uvedených pozemcích. Na základě
stanoviska projekční kanceláře bude rozhodnuto o záměru na prodej výše uvedených pozemků.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 20 – Zastupitelstvo obce Vysokov bere na vědomí žádost
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkup obecního pozemku p. č. 510/5 v k. ú.
Vysokov, způsob využití trvalý travní porost ve vlastnictví obce o výměře 88 m2
zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod a pozemku p. č. 512/2 v k. ú. Vysokov druh pozemku
ostatní komunikace způsob využití ostatní plocha ve vlastnictví obce o výměře 618 m2
zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Usnesení č. 20 bylo schváleno.
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14) Žádost o finanční dar Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s.

Starostka následně seznámila zastupitelstvo s žádostí ze dne 20.6.2020 o finanční dar na činnost
zabezpečující akce pro zdravotně postižené děti a mládež pořádané v roce 2020 Asociace rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“ Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ:
47922281, DIČ: CZ47922281. Obec Vysokov má zájem finančně přispívat spolkům, charitativním,
sociálním a zájmových organizacím především ve svém okolí, jejichž činnost se nějakým způsobem
dotýká obyvatel obce a vzhledem k současné situaci je zastupitelstvu předložen návrh neschválit
poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s..
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 21 – Zastupitelstvo obce Vysokov neschvaluje poskytnutí finančního
daru pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“
Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281, DIČ: CZ47922281.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Vlastimil Chráska

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 1. července 2020

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 6/2020
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov č. 03/2020 ze dne 22. 06. 2020
Zastupitelstvo obce Vysokov:
1) Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2) Schvaluje program jednání zastupitelstva
3) Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti mezi Obcí Vysokov a Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500
04 Hradec Králové Plačice, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu výše uvedené
smlouvy.
4) Schvaluje zhotovitele akce „Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov za
tratí – II. fáze prodloužení“ uchazeče firmu Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČ: 48419729, DIČ: CZ7306205544 za celkovou cenu díla 588.438,74 Kč bez DPH.
5) Schvaluje Smlouvu o dílo č. 4/2020 na akci "Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú.
Vysokov za tratí – II. fáze prodloužení“ se společností Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČ: 48419729, DIČ: CZ7306205544 za konečnou nabídkovou cenu ve výši 588.438,74 Kč bez
DPH. Zastupitelé pověřují starostku podpisem Smlouvy o dílo č. 4/2020.
6) Schvaluje Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora na akci "Oprava havarijního stavu
kanalizace na pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Vysokov za tratí – II. fáze prodloužení“ s Libuší Hrochovou,
autorizovaný stavební technik, č. ČKAIT: 0601041, Přepychy 142, 517 32 Přepychy, IČ: 73990159 za odměnu
280,- Kč/hodinu. Zastupitelé pověřují starostku podpisem Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru.
7) Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 (příloha č. 3) zápisu.
8) Schvaluje cenovou nabídkou závazné objednávky služeb společnosti grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00
Praha 1 na dotační poradenství projektu SFDI – Chodník podél silnice III. třídy Vysokov – Starkoč.
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem závazné objednávky služeb.
9) Schvaluje cenovou nabídkou závazné objednávky služeb společnosti grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00
Praha 1 za účelem poradenství a administrativní činnosti v oblasti „after care“ služeb v rámci Projektu
programu Ministerstva zemědělství, Odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod, název
projektu Rybník Nebeský v k. ú. Vysokov. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem závazné objednávky
služeb.
10) Bere na vědomí dokument Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci programu 129 930
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ z Ministerstva
zemědělství.
11) Bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu uchazečky xxxxxxxxxxxxxx.
12) Schvaluje ve volebním období 2018 – 2022 uzavírání manželství před starostkou a místostarostkou obce
Vysokov. Starostka Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová a místostarostka Zdeňka Hovorková budou přijímat
sňateční slib na celém katastrálním území obce Vysokov.
13) Bere na vědomí informaci starostky.
14) Schvaluje zpracování cenového odhadu na prodej části pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod o výměře cca 44 m2
dle přiložené situační mapy.
15) Schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2020 „Oprava havarijního stavu kanalizace na pozemku p. č. 9/3
v k. ú. Vysokov“ s firmou Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 04 Nové Město nad Metují, IČ: 48419729.
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2020.
16) Schvaluje prodejní cenu publikace „Vysokov v dávné i nedávné minulosti“ pro knihkupectví ve výši 320,- Kč
za publikaci
17) Schvaluje změnu úředních hodin v červenci a srpnu 2020, a to pouze ve středu od 8.00 – 12.00 hod a od
13.00 – 17.00 hod.
18) Bere na vědomí informace starostky.
19) Schvaluje, že pozemky p. č. 736/1 a 737/2 v k. ú. Vysokov druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsány na listu vlastnictví č.
409 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod nejsou vedeny
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v pasportu místních komunikací Obce Vysokov a doposud nebyly tyto pozemky využívány jako přístupová
komunikace k přilehlým pozemkům a ani se do budoucna v územním plánu s využitím pozemků jako
přístupová komunikace neuvažuje.
20) Bere
na
vědomí
žádost
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx o odkup obecního pozemku p. č. 510/5 v k. ú. Vysokov, způsob využití trvalý travní porost ve
vlastnictví obce o výměře 88 m2 zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod a pozemku p. č. 512/2 v k. ú. Vysokov druh pozemku
ostatní komunikace způsob využití ostatní plocha ve vlastnictví obce o výměře 618 m2 zapsány na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.
21) Neschvaluje poskytnutí finančního daru pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.,
klub „Radost“ Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281, DIČ: CZ47922281.

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Vlastimil Chráska

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:
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