Zasedání ZO 02/2019 dne 25. 03. 2019

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 02/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 25. března
2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., J. Kosinka ml., P.
Čejchan, D. Mádr, V. Chráska, brig. gen. Mgr. M. Červíček
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.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Dodatek č. 2 pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu GENERALI
Pojišťovna a.s.
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
„Rekonstrukce bytu v č. p. 141“
Zadávací dokumentace „Sociální bydlení v obci Vysokov“ č. p. 141 a č. p. 142
Směrnice o zadávání veřejných zakázek – aktualizace
Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Rybník Nebeský“
Odkanalizování obce Vysokov směr Provodov – Šonov
Různé

Rozšíření
a)
b)
c)
d)

programu:
Přihlášení k trvalému pobytu xxxxxxxx
Žádost SPVH
Revokace usnesení – Úřad práce, obecní zaměstnanec
Přesun technologií TV, SAT, internet – cenová nabídka

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00
hodin starostkou obce paní Bc. Renátou Sychrovskou Fiedlerovou. Předsedající přivítala všechny
přítomné, členy zastupitelstva a všechny přítomné občany.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vysokov
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zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 03. 2019 do 25. 03.
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 D. Mádr, P. Čejchan, návrhovou komisí V. Chráska, J. Kosinka ml., zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (D.
Mádra, P. Čejchan), návrhovou komisi (V. Chráska, 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 – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě vystoupila starostka a podala
návrh na změnu a doplnění programu o níže uvedené body do bodu 10/ Různé:
a)
b)
c)
d)

Přihlášení k trvalému pobytu xxxxxxxx
Žádost SPVH
Revokace usnesení – Úřad práce, obecní zaměstnanec
Přesun technologií TV, SAT, internet – cenová nabídka

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání o body 10 a), 10 b), 10 c), 10 d).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Dodatek č. 2 pojistné smlouvy o pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu (Region)

Starostka seznámila zastupitelé s návrhem dodatku č. 2 pojistné smlouvy o pojištění majetku
a odpovědnosti Region od společnosti Generali pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 618 59 869, DIČ: CZ699001273. Dodatek č. 2 řeší navýšení
majetku v obci. Navýšila se hodnota obecní techniky, nákupem traktoru John Deere 1.300.000,Kč, traktorový nosič kontejnerů 500.000,- Kč, hasičská stříkačka 200.000,- Kč. Došlo k navýšení
hodnoty staveb – veřejné osvětlení, komunitní centrum, oprava č. p. 141 a č. p. 142, celková
hodnota budov 22 mil. Spoluúčast 5% z hodnoty poškozeného majetku. V pojistné smlouvě je
dálo připojištěno výkon státní správy a veřejné správy, zastupitelstvo, osoby ve výkonu
veřejných funkcí, obecní hasičský sbor, kulturní zařízení, sportovní zařízení, sociální služby, věci
třetích osob, křížová odpovědnost. Celkem roční pojistné po slevách činí 40.755,- Kč. Zastupitelé
po krátké diskuzi souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 pojistné smlouvy o pojištění majetku a
odpovědnosti – Region. Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě
nebyly sděleny žádné návrhy.
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Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Dodatek č. 2 pojistné
smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti Regin č. 1538577881 s pojistitelem
Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha
2, IČ: 618 59 869, DIČ: CZ699001273.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Rozpočtové opatření č. 3/2019

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2019 (příloha č. 3).
Příjmy i výdaje se navyšují: 77.200,- Kč daň z příjmů PO za obec (pol. 1122), ve výdajích
(§6399 pol. 5365).
Výdaje se nenavyšují, dochází k převodu finančních prostředků na položkách v rámci daného
paragrafu.
Výdaje se nenavyšují, dochází k převodu finančních prostředků v rámci různých paragrafů,
finanční prostředky čerpány z rezervy obce
 čerpáno 629.500,- Kč z rezervy obce (§6171 pol. 5901), 380.000,- Kč projektová
dokumentace chodník Starkoč (§2219 pol. 6121), 128.000,- Kč projektová dokumentace
Rybník Nebeský (§2333 pol. 6121), 25.000,- Kč nákup křovinořezu (§3639 pol. 5137),
1.000,- Kč krizové řízení dle zákona (§5213 pol. 5903), 68.000,- Kč energetický posudek
budovy č.p. 108 J. Landa (§6171 pol. 6121), 26.500,- Generalli pojištění majetku dodatek č.
2 (§6320 pol. 5163).

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2019, které je přílohou zápisu (příloha č. 3).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5/ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení
veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce bytu č. p. 141“

Starostka informovala zastupitelstvo o průběhu a výsledku výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce bytu č. p. 141“. Veřejná zakázka byla zveřejněna 05. 03. 2019 a lhůta pro
doručení nabídek končila 25. 03. 2019 v 16.00 hodin. Předmětem veřejné zakázky je provedení
díla formou stavebních prací na akci s názvem „Stavební úpravy a změna v užívání objektu č. p.
141, Vysokov – byt 1. PP“ na pozemku p. č. st. 124, k. ú. Vysokov, jejíchž rozsah je dán
projektovou dokumentací zpracovanou firmou S atelier s.r.o., Projektový a inženýrský,
Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO: 287 78 626. Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Šubert,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT - 600458. Vypracoval: Ing.
Václav Pohl. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 550.000,- Kč bez DPH. Jednání
hodnotící komise pro otevírání obálek bylo zahájeno ten samý den ihned po uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 3 nabídky:
Č.
obálky

Název právnické nebo
fyzické osoby

1

Petr Vítek

2

Jan Baše

Adresa
Bukavice 123, 549 54
Police nad Metují
Kopečná 239, 547 01
Náchod

3

IČ

Cena s DPH

Pořadí

28820266

618.223,64 Kč

2.

74266161

629.898,44 Kč

3.
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DELTA Velké Poříčí
s.r.o.

Ke Koupališti 663, 549 32
Velké Poříčí

25283383

610.972,17 Kč

1.

Zastupitelstvu je předkládána "Zpráva o hodnocení nabídek", „Protokol o otevírání obálek“ a
návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky. (příloha č. 4)
Hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla stanovena nabídková cena bez DPH. Jako
nejvýhodnější vyhodnocená nabídka je zastupitelstvu předkládána nabídka firmy DELTA Velké
Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383 s nabídkovou cenou
610.972,17 Kč s DPH, která splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Dále je
zastupitelstvu předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky o
přidělení veřejné zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je firma DELTA Velké
Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383. Zastupitelstvu byl předložen
návrh Smlouvy o dílo, který byl přílohou zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou
zakázku. Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky a schvaluje přidělení veřejní zakázky „Stavební úpravy a změna v užívání
objektu č. p. 141, Vysokov – byt 1. PP“ na pozemku p. č. st. 124, k. ú. Vysokov
uchazeči firmě DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ:
25283383. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy o dílo na akci
„Stavební úpravy a změna v užívání objektu č. p. 141, Vysokov – byt 1. PP“ na
pozemku p. č. st. 124, k. ú. Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6/ Zadávací dokumentace „Sociální bydlení v obci Vysokov“ č.
p. 141 a č. p. 142

Starostka informovala zastupitelstvo o doručené Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Integrovaný regionální operační program,
Název projektu: Sociální bydlení v obci Vysokov, Identifikační číslo 117D03D000440,
Identifikační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008773 ve výši investiční dotace 4.301.019,58
Kč.
Obec obdržela cenovou nabídku společnosti grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 na
Manažerské řízení projektu na sociální bydlení v době realizace a udržitelnosti ze dne 18. 03.
2019 (příloha č. 5), která zahrnuje:
1) Příprava a realizace výběrových řízení – administrace výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014 – 2020 – provize ve výši 80.000,- Kč bez DPH.
2) Manažerské řízení projektu v době realizace (zpracování žádosti o platbu, monitoring
projektu v systému IS KP +, zpracování závěrečné zprávy z realizace projektu atd. –
cena 20.000,- Kč bez DPH.
3) Manažerské řízení projektu v době udržitelnosti – udržitelnost projektu začíná ukončením
fáze realizace projektu a trvá 5 let, dalších 15. let se již jedná pouze o provoz bytů, ale
ne tzv. udržitelnost projektu (= není již nutné projet monitorovat a předkládat na
Centrum pro regionální rozvoj monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu). Měsíční
paušál 900,- Kč, cena za administraci projektu v době udržitelnosti 54.000,- Kč bez DPH
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(900,- Kč x 60 měsíců). Obec zaplatí 10% ze způsobilých výdajů projektu v hodnotě
477.891,07 Kč
Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídku
společnosti grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 na Manažerské řízení
projektu na sociální bydlení v době realizace a udržitelnosti ze dne 18. 03. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7/ Směrnice o zadávání veřejných zakázek – aktualizace

Starostka seznámila zastupitele s návrhem na aktualizaci Směrnice o zadávání veřejných
zakázek:
Vzhledem k tomu, že se každý rok navyšují ceny veřejných zakázek (souvisí to s rostoucími
cenami dodávek služeb, materiálu i stavebních prací) je zastupitelstvu navržena změna
předpokládané hodnoty kategorií veřejných zakázek malého rozsahu. Nové předpokládané
hodnoty kategorií jsou:
I. kategorie VZ na dodávky, služby a na stavební práce do výše 199 999,– Kč bez DPH
II. kategorie VZ na dodávky a na stavební práce od 200 000,– Kč do 299 999,.- Kč bez DPH
III. kategorie VZ na dodávky či služby od 300 000,– do 1 999 999,– Kč bez DPH
a VZ na stavební práce od 300 000,– Kč do 5 999 999,– Kč bez DPH.
Ostatní ustanovení směrnice se nemění. Zastupitelstvu je tedy předloženo ke schválení nové
znění Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu č. 20/2020.
Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Směrnici pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č. 20/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8/ Cenová nabídka na projektovou dokumentaci „Rybník
Nebeský“

Obec obdržela cenovou nabídku společnosti Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova
114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:64255611, DIČ: CZ64255611 na vypracování projektové
dokumentace (PD) pro ohlášení stavby „Oprava rybníka Nebeský p. č. 345/1 a 345/2 ve
Vysokově“ ze dne 25. 03. 2019, (příloha č. 6), která zahrnuje:
a) zaměření
11.000,- Kč
b) práce projektové
85.000,- Kč
c) inženýrská činnost
9.000,- Kč
Celkem
105.000,- Kč bez DPH, 127.050,- Kč včetně DPH.
Předkládané podklady: Obec předá zpracovateli PD do 4. 5. 2019 rozbor sedimentů a rozhodne
o nakládání se sedimentem.
Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
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Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídku
společnosti Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké
Mýto, IČ:64255611, DIČ: CZ64255611 na vypracování projektové dokumentace
(PD) pro ohlášení stavby „Oprava rybníka Nebeský p. č. 345/1 a 345/2 ve
Vysokově“ ze dne 25. 03. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9/ Odkanalizování obce Vysokov směr Provodov – Šonov

Starostka informovala zastupitele o uskutečněných jednáních na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje ohledně odkanalizování obce Vysokov směr Provodov – Šonov.
Krajským úřadem bylo obci doporučeno zažádat o písemné stanovisko k odkanalizování obce
Vysokov obec Provodov – Šonov, krajský úřad požaduje zaslat kopii dopisu. Na základě
odpovědi obce Provodov – Šonov, lze vyvolat následná jednání na krajském úřadě. Starostka
před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.
Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zaslání žádosti Obci
Provodov – Šonov o vyjádření k navrženému odkanalizování obce Vysokov směr
Provodov – Šonov s pokračováním na ČOV Vrchoviny.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10/ Různé:

a) Přihlášení k trvalému pobytu xxxxxxxxx
Starostka seznámila zastupitele se žádostí slečny xxxxxxxxx, která má uzavřenou
nájemní smlouvu na byt v č. p. 108 (podporované bydlení), která žádá zastupitelstvo
o vydání souhlasu s přihlášením se k trvalému pobytu do bytu v č. p. 108. Zastupitelé
s žádosti slečny xxxxxxxx souhlasí.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje žádost xxxxxx
k přihlášení se k trvalému pobytu do č. p. 108, uzavřená nájemní smlouva do bytu
podporovaného bydlení.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
b) Žádost Spolku přátel vojenské historie o uspořádání pietního aktu u pomníku Myslivce
ve dnech 22. 06. 2019 a 23. 06. 2019. Obec souhlasí s pořádáním pietního aktu na
obecních pozemcích v okolí pomníku. Souhlasná stanoviska majitelů okolních
pozemku si musí spolek SPVH dořešit s vlastníky. Zastupitelé ukládají paní
místostarostce písemně odpovědět na žádost SPVH.
c) Revokace usnesení – Úřad práce, obecní zaměstnanec

6

Zasedání ZO 02/2019 dne 25. 03. 2019

Starostka informovala zastupitele o nutnosti revokace usnesení č. 06/01/2019 ze dne
11. 02. 2019, citace usnesení: Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o

finanční příspěvek za účelem vyhrazení společensky účelného pracovního místa od
Úřadu práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991,
adresa pro doručování Kladská čp. 1092, 547 01 Náchod“ . Dle vyjádření Úřadu práce

došlo ke změnám podmínek a nelze žádat o finanční příspěvek na pracovníka, který
nedosáhl věku 50. let. Zastupitelé souhlasí s revokaci výše uvedeného usnesení.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje revokaci usnesení č.
06/01/2019 ze dne 11. 02. 2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
d) Přesun technologií TV, SAT, internet – cenová nabídka
Obec obdržela cenovou nabídku firmy Zdeněk Kudrnáč – Kudrnáč NET, Brzice 78, 552
05 Brzice, IČ: 86962604, DIČ: CZ81104243257 na realizaci výstavby stožáru, přesun
technologií internetu, TV, SAT a obecního rozhlasu (příloha č. 7). Stožár je
konstruován jako příhradový, žárově zinkovaný, spoje ocelové vysokopevnostní
šrouby, kotvení pomocí chemické kotvy do stávajícího stropu a závitové tyče do
střešní konstrukce. Celková nabídková cena 56.300,- Kč bez DPH. V ceně není
zahrnuto zapracování střešního průchodu klempířem. Toto si objednatel realizuje na
vlastní náklad.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídku
firmy Zdeněk Kudrnáč – Kudrnáč NET, Brzice 78, 552 05 Brzice, IČ: 86962604, DIČ:
CZ81104243257 na realizaci výstavby stožáru, přesun technologií internetu, TV, SAT
a obecního rozhlasu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání o body
10 a), 10 b), 10 c), 10 d).
3. Schvaluje Dodatek č. 2 pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti
Regin č. 1538577881 s pojistitelem Generali Pojišťovna a.s., se sídlem
Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 618 59 869, DIČ:
CZ699001273.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019, které je přílohou zápisu (příloha č.
3).
5. Rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejní
zakázky „Stavební úpravy a změna v užívání objektu č. p. 141, Vysokov – byt
1. PP“ na pozemku p. č. st. 124, k. ú. Vysokov uchazeči firmě DELTA Velké
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Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383. Zastupitelé
pověřují starostku k podpisu smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy a změna
v užívání objektu č. p. 141, Vysokov – byt 1. PP“ na pozemku p. č. st. 124, k. ú.
Vysokov.
6. Schvaluje cenovou nabídku společnosti grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00
Praha 1 na Manažerské řízení projektu na sociální bydlení v době realizace a
udržitelnosti ze dne 18. 03. 2019.
7. Schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.
20/2020.
8. Schvaluje cenovou nabídku společnosti Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.,
Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:64255611, DIČ: CZ64255611 na
vypracování projektové dokumentace (PD) pro ohlášení stavby „Oprava
rybníka Nebeský p. č. 345/1 a 345/2 ve Vysokově“ ze dne 25. 03. 2019.
9. Schvaluje zaslání žádosti Obci Provodov – Šonov o vyjádření k navrženému
odkanalizování obce Vysokov směr Provodov – Šonov s pokračováním na ČOV
Vrchoviny.
10. Schvaluje žádost xxxxxxxxxxx k přihlášení se k trvalému pobytu do č. p.
108, uzavřená nájemní smlouva do bytu podporovaného bydlení.
11. Schvaluje revokaci usnesení č. 06/01/2019 ze dne 11. 02. 2019.
12. Schvaluje cenovou nabídku firmy Zdeněk Kudrnáč – Kudrnáč NET, Brzice 78,
552 05 Brzice, IČ: 86962604, DIČ: CZ81104243257 na realizaci výstavby
stožáru, přesun technologií internetu, TV, SAT a obecního rozhlasu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
 Místostarostce – odeslat písemnou odpověď SPVH na žádost ohledně konání pietního
aktu u pomníku Myslivce
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

David Mádr

………………………….

Petr Čejchan

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 3. dubna 2019
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 3/2019
4) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Protokol o otevírání obálek, Rozhodnutí a
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
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5) Cenová nabídka společnosti grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 na
Manažerské řízení projektu na sociální bydlení v době realizace a udržitelnosti ze dne 18.
03. 2019.
6) Cenová nabídka společnosti Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566
01 Vysoké Mýto, IČ:64255611, DIČ: CZ64255611 na vypracování projektové
dokumentace (PD) pro ohlášení stavby „Oprava rybníka Nebeský p. č. 345/1 a 345/2 ve
Vysokově“ ze dne 25. 03. 2019.
7) Cenová nabídka firmy Zdeněk Kudrnáč – Kudrnáč NET, Brzice 78, 552 05 Brzice, IČ:
86962604, DIČ: CZ81104243257 na realizaci výstavby stožáru, přesun technologií
internetu, TV, SAT a obecního rozhlasu.
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