Zasedání ZO 05/2020 dne 27. 08. 2020

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV
Zápis č. 05/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 27. srpna 2020
v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., D. Mádr, Mgr. P. Fettersová,
J. Kosinka ml., P. Čejchan

Omluveni: brig. gen. Mgr. M. Červíček, V. Chráska
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

P. Fettersová, P. Čejchan
J. Kosinka ml., D. Mádr
Z. Hovorková

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2019
Zpráva finančního výboru obce Vysokov
Rozpočtové opatření
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2020 – 2. fáze
Diskuse

Rozšíření programu:
8.
Havarijní stav střechy na objektu č. p. 141 a č. p. 142
9.
Podání žádosti o dotace do MAS Mezi Úpou a Metují
10.
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a odbahnění Nebeského rybníka v obci Vysokov“

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00
hodin starostkou obce paní Bc. Renátou Sychrovskou Fiedlerovou. Předsedající přivítala všechny
přítomné, členy zastupitelstva a všechny přítomné občany.
Předsedající schůze 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 19. 08. 2020. do 28. 08. 2020. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 7 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 Davidem Mádrem a Vlastimilem Chráskou. Proti zápisu nebyly podány námitky.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
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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
Mgr. P. Fettersovou, P. Čejchana, návrhovou komisí J. Kosinku ml., D. Mádra, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (Mgr.
P. Fettersovou, P. Čejchana), návrhovou komisi (J. Kosinku ml., D. Mádra) 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 programu:
Návrh na změnu programu:
❖ Nový bod - „Havarijní stav střechy na objektu č. p. 141 a č. p. 142“, zařadit jako bod č. 8
❖
❖

Nový bod - Podání žádosti o dotace do MAS Mezi Úpou a Metují, zařadit jako bod č. 9
Nový bod – Veřejná zakázka „Rekonstrukce a odbahnění Nebeského rybníka v obci Vysokov“,
zařadit jako bod č. 10

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2019
Zpráva finančního výboru obce Vysokov
Rozpočtové opatření
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok
2020 – 2. fáze
Diskuse

Havarijní stav střechy na objektu č. p. 141 a č. p. 142
9.
Podání žádosti o dotace do MAS Mezi Úpou a Metují
10. Veřejná zakázka „Rekonstrukce a odbahnění Nebeského rybníka v obci Vysokov“
8.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2019

Starostka následně seznámila zastupitelstvo s návrhem. Závěrečný účet obce Vysokov za rok
2019 (příloha č. 3) byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce od 12. 08. 2020 do 27. 08.
2020. Součástí závěrečného účtu jsou tyto výkazy: výkaz FIN M–12 o plnění rozpočtu, rozvaha,
výkaz zisku a ztráty a příloha – vše za období 12/2019, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření, inventarizační zpráva a návrh závěrečného účtu obce Vysokov za rok 2019. v
zákonné lhůtě nebyly vzneseny žádné ústní ani písemné připomínky od občanů. Návrh
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Závěrečného účtu Obce Vysokov za rok 2019 obsahuje: rozpis přijatých dotací a jejich vyúčtování,
údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019, neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2019,
majetkoprávní úkony provedené v roce 2019 a stav majetku, závazků a pohledávek k 31. 12.
2019, + Zpráva o hospodaření obce za rok 2019. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 06. 08.
2020 do 07. 08. 2020 a závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 10. 08. 2020 do 11. 08.
2020, provedl Ing. Jakub Kohout – auditor a Ing. Jiří Jarkovský, podílející se auditor. Při
přezkoumání hospodaření Obce Vysokov za rok 2019 auditorskou společností ÚČTY spol. s r.o.,
auditorská spol. č. opr. 567 podle §10 odst.3 písm a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a
nedostatky a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Po schválení
bude Závěrečný účet řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce Obce Vysokov do doby
schválení nového Závěrečného účtu za rok 2020.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje celoroční hospodaření
obce a Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2019 včetně zprávy auditorské společnosti
ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol. č. opr. 567, Jaroměř s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením – a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Zpráva finančního výboru

Předseda finančního výboru P. Čejchan seznámil zastupitele se zprávou ze schůzky finančního
výboru ze dne 12. srpna 2020. Předmětem schůzky finančního výboru byla příprava Návrhu
Závěrečného účtu obce Vysokov za rok 2019. Zpráva finančního výboru je přílohou zápisu. (příloha
č. 4).
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního výboru
ze dne 12. srpna 2020 a je přílohou zápisu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5/ Rozpočtové opatření č. 8/2020 a č. 9/2020

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2020 (příloha č. 5).

PŘÍJMY
ODPA

POL

1381
1511
4111
4111
4222

MD

D

Text

1.000,-15.000,-645.000,-31.000,-1.000.000,--

Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Kompenzační bonus
Dotace na volby zastupitelstvo kraje
Inves.dotace na PD kanalizace

VÝDAJE
ODPA

POL

2321
6171

6121
5901

MD

D

Text

1.000.000,-661.000,--

3

PD kanalizace mimo k.ú.obce
Navýšené příjmy přev.do rezervy obce
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6115
6115
6115

5161
5139
5169

200,-5.000,-1.000,--

6115

5021

24.800,--

3314
4351
6171
6171

5139
5151
5151
5901

4.000,-3.000,-1.500,--8.500,--

Volby kraj.zastupit.poštovné ÚZ 98193
Volby kraj.zastupit.kanc.potřeby ÚZ 98193
Volby kraj.zastupit.stravné vol.komise
98193
Volby kraj.zastupit.odměny vol.komise
98193
Knihovna-vybavení (1)
Vodné podpor.byty(2)
Vodné OÚ (3)
Fin.výdaje z rezervy obce (1-3)

ÚZ
ÚZ

V tomto rozpočtovém opatření obec obdržela ze státního rozpočtu kompenzační bonus za
koronavirus ve výši 645.000,- Kč pol. 4111, ÚZ 98024, od Královéhradeckého kraje dotaci na PD
kanalizace mimo katastr obce výši 1.00.000,- Kč pol. 4222, dotace na volby do zastupitelstev kraje
31.000,- Kč pol.4111, ÚZ 98193
Dále došlo pouze k přesunu v rámci paragrafů (příloha č. 5). Předsedající před hlasováním zahájil
rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 9/2020 (příloha č. 6).
PŘÍJMY
ODPA

POL

MD

3399
3612
3639
3745
6310
VÝDAJE

2321
2111
2111
2111
2142

1.000,-1.000,-30.000,-5.000,-1.380,--

ODPA

POL

MD

3399
1031
6171

5194
5021
5901

D

Text

Fin.dar-Rozloučení s létem
Přijaté zálohy služby byty
Prodej palivového dřeva
Výpůjčka traktoru,Volvo
VAK-dividenda
D

1.000,-30.000,-7.380,--

Text

Tombola-Rozloučení s létem
DPP les
Navýšené příjmy přev.do rezervy obce

Dále došlo pouze k přesunu v rámci paragrafů (příloha č. 6). Předsedající před hlasováním zahájil
rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020
(příloha č. 5) a rozpočtové opatření č. 9/2020 (příloha č. 6).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6/ Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných
hasičů na rok 2020 – 2. fáze
Starostka informovala zastupitele o možnosti podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na
výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2020 od MV GŘ HSS ČR. Jedná se o skutečně
vynaložené náklady. Výzva k podání žádosti o dotaci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
výdaje za odbornou přípravu (2.400,- Kč). Zastupitelé souhlasí s podáním účelové neinvestiční
dotace JSDH_DOT_V2_2020 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí – II. část,
4
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Název žádosti: Vysokov – Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH Vysokov a pověřují
starostku k podání žádosti o dotaci.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
na rok 2020 od MV GŘ HSS ČR na výdaje za odbornou přípravu jednotky SDH obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7/Různé:
❖ Auditor J. Kohout doporučuje obci odepsat z evidence nedokončený majetek obce, který se

již nebude realizovat (zmařená investice - víceúčelový dům č. p. 108) v částce 1.751.215,Kč, jeho náklady z minulých let jsou trvale evidovány na účtu 042. Aby nedošlo ke zkreslení
hospodářského výsledku obce, auditor obci doporučuje výše uvedenou zmařenou investici
odepsat v několika letech. Doba odpisu závisí na rozhodnutí zastupitelstva. Zastupitelstvo se
po krátké diskuzi shodlo na odepisování výše uvedené částky rozložit do 5 let, tzn. roční
odpis činní 350.243,- Kč. Odpis uskutečnit v letech 2020 – 2024.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje odpis zmařené investice
víceúčelový dům č. p. 108 v celkové částce 1.751.215,- Kč odepisovat náklady po dobu
5 let, tzn. roční odpis činní 350.243,- Kč, počátek odepisování rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8/ Havarijní stav střechy na objektu č. p. 141 a č. p. 142
Starostka informovala zastupitele o havarijním stavu střechy na objektu č. p. 141 a č. p. 142 –
po značných deštích v letních měsících voda do objektu zatéká, střešní krytina je značným
způsobem poškozena, čímž dochází na několika místech k rozsáhlému zatékání do objektu, voda
prosakuje po stěnách, poškozuje vnitřní zdivo, malby a omítky, poškozuje podlahy a sákne po
stěnách do nižších pater objektu. Hrozí propadnutí střešního pláště do objektu a poškození
dřevěných krovu. Nelze pokračovat ve stavebních pracích, dokud nebude tato havárie odstraněna.
Bude se jednat o opravu, neboť dojde pouze k výměně střešní krytiny, a proto není nutné
požadovat souhlas příslušného stavebního úřadu. Po konzultaci s projektantem panem Ing.
Václavem Pohlem a TDI L. Hrochovou je nutné urychleně vyměnit krytinu střešního pláště, tak aby
nedošlo k znehodnocení již započatých stavebních prací. Zastupitelé se shodli na výměnu krytiny
na celém objektu. Současná krytina asfaltový šindel bude demontován a nahrazen taškou Bramac
Tagelit Star. 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.
Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na schválení realizace veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem "Havarijní stav střechy Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“ a jmenování následujících členů
5
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hodnotící komise: Petr Čejchan (člen komise), Mgr. Petra Fettersová (náhradník), Jiří Kosinka ml.
(člen komise), V. Chráska (náhradník), D. Mádr (člen komise), Zdeňka Hovorková (náhradník).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu "Havarijní stav střechy Vysokov č. p. 141 a č. p. 142" a jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
❖ Petr Čejchan (člen komise), Mgr. Petra Fettersová (náhradník)
❖ Jiří Kosinka ml. (člen komise), V. Chráska (náhradník)
❖ D. Mádr (člen komise), Zdeňka Hovorková (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9/ Podání žádosti o dotaci do MAS Mezi Úpou a Metují

Místostarostka seznámila zastupitele s tím, že MAS mezi Úpou a Metují zaslala obci Výzvu MAS č.
3 k předkládání Žádosti o podporu operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 –
2020. Termín příjmů žádostí je do 4.9.2020. Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh)
probíhá zasláním přes Portál farmáře, jedná se o Fisch F6 s názvem PRV 06: Rozvoj venkova. Obec
zvažuje dovybavení místní knihovny regál na knihy, renovaci podlahy knihovny. Pokud bude podání
žádosti schváleno, musí se vypracovat rozpočet spolu se zadáním. Předpokládaná cena
plánovaného dovybavení je do 80 tis. Kč a dotace je 80 %.
Dále obec zvažuje s podáním žádosti na projekt s názvem „Doplnění mobiliáře na veřejných
prostranstvích ve Vysokově“ Obec zvažuje doplnění laviček, lanová pyramida, odpadkových košů
na veřejných prostranstvích obce. I zde je výše dotace 80%. Předsedající před hlasováním zahájil
rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci " Dovybavení knihovny Jaroslava City ve Vysokově ", kterou vypsala MAS Mezi
Úpou a Metují z programu Rozvoj venkova.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

Návrh usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o dotaci
na akci "Doplnění mobiliáře na veřejných prostranstvích obce ", kterou vypsala MAS
Mezi Úpou a Metují z programu Rozvoje venkova.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

10/ Veřejná zakázka „Rekonstrukce a odbahnění Nebeského rybníka
v obci Vysokov“

Starostka informovala zastupitele, že obec obdržela 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,
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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.
Protože má obec v rozpočtu pro rok 2020 zařazeny na tuto akci finanční prostředky, můžeme
schválit zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele. Zadávací dokumentaci
zpracovala firma grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 a bude celý projekt administrovat.
Předběžná předpokládaná cena díla je 1.178.188,36 Kč bez DPH. V souladu s čl. 3 směrnice obce
Vysokov č. 20/2020 pro zadávání zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku malého rozsahu III.
kategorie. Pro tuto kategorii musí být jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze tří
členů zastupitelstva obce či přizvaných odborníků, současně musí být jmenováni i náhradníci.
Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na schválení realizace veřejné zakázky "Rekonstrukce a
odbahnění Nebeského rybníka v obci Vysokov" a jmenování následujících členů hodnotící komise:
David Mádr (člen komise), Vlastimil Chráska (náhradník), Jiří Kosinka ml. (člen komise), Mgr. Petra
Fettersová (náhradník), Petr Čejchan (člen komise), Zdeňka Hovorková (náhradník). Předsedající
před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce a odbahnění Nebeského rybníka v obci
Vyoskov" a jmenuje hodnotící komisi ve složení:
❖ Petr Čejchan (člen komise), Z. Hovorková (náhradník)
❖ Jiří Kosinka ml. (člen komise), Mgr. Petra Fettersová (náhradník)
❖ D. Mádr (člen komise), Vlastimil Chráska (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

P. Čejchan

………………………….

Mgr. Fettersová Petra

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 4. září 2020
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Závěrečný účet obce za rok 2019
4) Zpráva finančního výboru obce ze dne 12.08.2020
5) Rozpočtové opatření č. 8/2020
6) Rozpočtové opatření č. 9/2020
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov č. 05/2020 ze dne 27. 08. 2020
Zastupitelstvo obce Vysokov:
1) Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2) Schvaluje program jednání zastupitelstva
3) Schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2019 včetně zprávy auditorské
společnosti ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol. č. opr. 567, Jaroměř s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením – a to bez výhrad.
4) Schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 12. srpna 2020 a je přílohou zápisu (příloha č. 4).
5) Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 (příloha č. 5) a rozpočtové opatření č. 9/2020 (příloha č. 6).
6) Schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných
hasičů na rok 2020 od MV GŘ HSS ČR na výdaje za odbornou přípravu jednotky SDH obce. Bere na vědomí
informaci starostky.
7) Schvaluje odpis zmařené investice víceúčelový dům č. p. 108 v celkové částce 1.751.215,- Kč odepisovat
náklady po dobu 5 let, tzn. roční odpis činní 350.243,- Kč, počátek odepisování rok 2020.
8) Schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Havarijní stav střechy Vysokov č. p. 141 a č. p. 142" a
jmenuje hodnotící komisi ve složení: Petr Čejchan (člen komise), Mgr. Petra Fettersová (náhradník), Jiří
Kosinka ml. (člen komise), V. Chráska (náhradník), D. Mádr (člen komise), Zdeňka Hovorková (náhradník)
9) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci " Dovybavení knihovny Jaroslava City ve Vysokově ", kterou
vypsala MAS Mezi Úpou a Metují z programu Rozvoj venkova.
10) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Doplnění mobiliáře na veřejných prostranstvích obce ", kterou
vypsala MAS Mezi Úpou a Metují z programu Rozvoje venkova.
11) Schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce a odbahnění Nebeského rybníka v obci
Vyoskov" a jmenuje hodnotící komisi ve složení: Petr Čejchan (člen komise), Z. Hovorková (náhradník), Jiří
Kosinka ml. (člen komise), Mgr. Petra Fettersová (náhradník), D. Mádr (člen komise), Vlastimil Chráska
(náhradník)

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Mgr. Petra Fettersová

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:
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