Zasedání ZO 09/2019 dne 16. 10. 2019

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 09/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 16. října
2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., brig. gen. Mgr. M.
Červíček, V. Chráska, D. Mádr, Mgr. P. Fettersová, J. Kosinka ml., P. Čejchan
Omluveni:
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

9 hlasů ano
9 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
Smlouva o výpůjčce pozemků p. č. 49/1, 49/2, 45/8, 45/7, 49/3 a 739 v k. ú. Vysokov –
Správa silnic Královéhradeckého kraje
Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti „Chodník
v obci Vysokov – Starkoč, veřejné osvětlení“
Záměr prodeje části pozemku p. č. 191 v k. ú. Vysokov
Záměr prodeje pozemku p. č. 194/2 v k. ú. Vysokov
Záměr prodeje pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Vysokov
Zadávací dokumentace rekonstrukce bytů č.p. 141 a č.p. 142
Rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019
Různé:
 Žádost o finanční příspěvek na poskytování preventivní sociální služby – Centrum
LIRA, z. ú., Liberec
 Navýšení mezd zaměstnanců OÚ
 Kulturní akce – prosinec 2019

Rozšíření programu:
11.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov
12.
Dotační možnosti

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.
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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 07. 10. 2019 do 16. 10.
2019.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 9 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 V. Chráska, P. Čejchan, návrhovou komisí J. Kosinka ml., P. Fettersová, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (V.

Chrásku, P. Čejchana), návrhovou komisi (J. Kosinku ml., P. Fettersovou) a
zapisovatele jednání zastupitelstva (Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě vystoupila starostka a podala
návrh na změnu a doplnění programu a níže uvedené body:
11)
12)

Záměr prodeje části pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov
Dotační možnosti

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání zastupitelstva o bod B 11. – B 12.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Smlouva o výpůjčce pozemků p. č. 49/1, 49/2, 45/8, 45/7,
49/3 a 739 v k. ú. Vysokov – Správa silnic Královéhradeckého
kraje

Starostka informovala zastupitelstvo o záměru obce na výstavbu chodníku od čerpací stanice
BEKA do Starkoče (na hranice katastru obce Vysokov). Půjčitel Královéhradecký kraj je
vlastníkem, Správa silnic Královéhradeckého kraje je příspěvková organizace Královéhradeckého
kraje. Pozemky se nacházejí pod stavbou silnice číslo III/30416.
Číslo pozemkové parcely
Celková výměr p. p. č. m2
Plocha požadov.záboru m2
49/1
4115
551,9
49/2
53
52,6
45/8
4
4,4
45/7
12
12,6
49/3
15
15,1
739
2180
604,7
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Půjčitel přenechává za účelem výstavby: Novostavba chodníku Vysokov – Starkoč podél krajské
silnice III/30416 bezplatně do užívání výše jmenované pozemky. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou, do dne doručení pravomocného rozhodnutí Katastrálního úřadu Královéhradeckého
kraje, Katastrální pracoviště Náchod o povolení vkladu do katastr nemovitostí. Obec provede
stavbu na vypůjčených pozemcích podle předložené PD vypracované Ing. Filipem Eichlerem,
Ph.D., IČ 761 76 355. Smlouva je uzavírána v souladu s Usnesením Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje ze dne 11.9.2017 číslo usnesení ZK/7/424/2017.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové – Plačice, IČ: 709 47 996, DIČ: CZ 70947996 na pozemky p. č. 49/1, 49/2,
45/8, 45/7, 49/3 a 739 zapsané na LV č. 741 pro obec Vysokov, k. ú. Vysokov.
Zastupitelé pověřuji starostku k podpisu Smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti

Starostka informovala zastupitelstvo o Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě –
veřejné osvětlení. Královéhradecký kraj je vlastníkem silničních pozemků (těles silnic) III/30416.
Investor chce vybudovat a provozovat na pozemcích „Chodník v obci Vysokov – Starkoč,
veřejné osvětlení“. Za omezení běžné činnosti výkonem práv Investora, tj. uložením stavby
veřejného osvětlení do Pozemku bude poskytnuta jednorázová peněžitá vratná kauce ve výši
6.292,- Kč. 50% kauce bude vrácena na základě protokolárního předání a převzetí stavby,
zbývající 50% bude vráceno po uplynutí záruční lhůty.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou
silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice,
IČ: 709 47 996, DIČ: CZ 70947996 na stavbu „Chodník v obci Vysokov – Starkoč,
veřejné osvětlení“, omezení užívání dle PD silnice III/30416 v k. ú. Vysokov.
Zastupitelé pověřují starostku k podpisu výše uvedené Smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5/ Záměr prodeje části pozemku p. č. 191 v k. ú. Vysokov

Starostka informovala zastupitele o žádosti pana xxxxxxxxxxx, Vysokov č. p. xx na
odkoupení části p. p. č. 191 v k. ú. Vysokov. Pan xxxxxxxxxxxx požaduje odkoupení části
pozemku p. č. 191 v k. ú. Vysokov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace o výměře cca 20 m2 z důvodu vybudování drenáží kolem garáže u své nemovitosti.
Zastupitelstvu je předložen návrh záměru prodeje části pozemku p. č. 191 v k. ú. Vysokov o
výměře cca 20 m2.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 191 v k. ú. Vysokov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
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ostatní komunikace ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraje, Katastrální pracoviště Náchod o
výměře cca 20 m2 dle situační mapy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6/ Záměr prodeje pozemku p. č. 194/2 v k. ú. Vysokov

Pan xxxxxxxxxx, Vysokov č. p. xx podal v červenci na obec žádost o odkoupení obecního
pozemku p. č. 194/2 v k. ú. Vysokov, o velikosti 271 m2 vedeného jako ostatní plocha, způsob
využití neplodná půda. Pan xxxxxxxx žádá o odkoupení pozemku o výměře 271 m2, který
sousedí s pozemky pana xxxxxxxxxxxxx. Obec Vysokov výše uvedený pozemek nevyužívá,
pouze na pozemku provádí běžnou úpravu terénu. Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na
schválení záměru prodeje obecního pozemku p. č. 194/2 v k. ú. Vysokov. Starostka před
hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr prodeje
pozemku p. č. 194/2 v k. ú. Vysokov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraje, Katastrální pracoviště Náchod o
výměře 271 m2.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7/ Záměr prodeje pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Vysokov

Aeroklub Náchod z.s., podal v srpnu na obec žádost o odkoupení obecního pozemku p. č.
872/1 v k. ú. Vysokov, o velikosti 955 m2 vedeného jako ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace. Aeroklub Náchod z. s., žádá o odkoupení pozemku o výměře 955 m2, který
sousedí s ostatními pozemky Aeroklubu Náchod. Obec Vysokov výše uvedený pozemek
nevyužívá a neexistuje záměr pro jeho využití obcí, obec na tento pozemek nemá v současné
době přístup. Tento pozemek slouží jako příjezdová komunikace na letiště, které je ve vlastnictví
Aeroklubu Náchod z. s. Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení záměru prodeje
obecního pozemku p. 872/1 v k. ú. Vysokov. Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k
tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr prodeje
pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Vysokov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraje, Katastrální pracoviště Náchod o
výměře 955 m2.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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8/ Zadávací dokumentace rekonstrukce bytů č. p. 141 a č. p.
142

Starostka informovala zastupitele o znění Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č.
134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zakázku zadávanou mimo režim
zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce
objektu pro zřízení sociálního bydlení v obci Vysokov“, registrační číslo projektu –
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008773. Předmětem projektu je zřízení čtyř sociálních bytů pro
osoby v bytové nouzi. Sociální byty budou realizovány v objektu dvojdomku se samostatnými
čísly popisnými 141 a 142 v obci Vysokov – v objektu obec v současné době poskytuje bydlení
s regulovaným nájemným, objekt je ale již v katastrofálním stavu. V 1. a 2. NP jsou umístěny
stávající bytové jednotky, které budou stavebně upraveny pro lepší užívání. Bez investice do
rekonstrukce objektu bude obec nucena objekt uzavřít a osoby v bytové nouzi v něm žijící se
ocitnou na ulici. Maximální cena zakázky 3.435.000,- Kč bez DPH (bez vybavení kuchyní).
Předpokládány termín plnění: 1. etapa – rekonstrukce č. p. 141 Q2-Q3/2020, 2. etapa –
rekonstrukce č. p. 142 Q3 – Q4/2020. Nejzazší termín realizace 31.01.2021. Realizační zakázky
– seznam 3 stavebních prací, jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba pozemní
stavby bytové nebo nebytové, v posledních 5 letech, v minimální výši 3.000.000,- Kč bez DPH
za jednu stavbu. Uchazeč musí mít uzavřenou pojistnou smlouvu na minimální výši pojistné
části 5.000.000,- Kč, záruka: 60 měsíců. Starostka zahájila rozpravu k tomuto bodu. Zastupitelé
se po krátké diskuzi shodli na znění Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce
objektu pro zřízení sociálního bydlení v obci Vysokov“, zastupitelé požadují výstavbu sociálního
bydlení v I. etapě.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Zadávací dokumentaci
pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu
s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Jedná se o zakázku zadávanou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu pro zřízení
sociálního bydlení v obci Vysokov“, zpracovanou firmou grantEX s.r.o., Tržiště
366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 291 47 832.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9/ Rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8/2019 (příloha č. 3).

Příjmy i výdaje se navyšují: prodej palivového dřeva 5.000,- Kč (§ 3639 pol. 2111), výpůjčka
traktoru 5.000,- Kč (§3745 pol. 2111), finanční dar rozloučení s létem 4.000,- Kč (§3399 pol.
2321) navýšené příjmy ve výši 14.000,- Kč převedeny do rezervy obce (§6171 pol. 5901).
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:
 čerpáno 10.000,- Kč DPP les §1031 pol. 5021, převedeno 10.000,- Kč na DPP činnost
místní správy §6171 pol. 5021,
 čerpáno 200.000,- Kč územní plán § 3635 pol. 6119, čerpáno 126.000,- Kč ostatní
neivn.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovně §6171 pol. 5649, převedeno 326.000,- Kč
na rekonstrukce bytu č.p. 141 §3612 pol. 6121
5
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 čerpáno 70.000,- Kč z rezervy obce §6171 pol. 5901, převedeno 3.000,- Kč na ochranné
oblečení zaměstnanci, 60.000,- Kč nákup stolů a židlí komunitní centrum §6171 pol.
5137, 7.000,- Kč oprava elektroinstalace v knihovně §3341 pol. 5171.
Výdaje ani příjmy se nenavyšují, dochází pouze k přeúčtování rozpočtové skladby: odúčtování
výstavba komunitního centra 590.677,- Kč (§6171 pol.6121) a přeúčtování 590.677,- Kč (§6171
pol.6121 N107, Z5, ÚZ 17969).
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 09/2019 (příloha č. 4).
Příjmy i výdaje se navyšují: úhrada dlužného nájemného 15.000,- Kč (§3639 pol. 2132),
výpůjčka traktoru 3.000,- Kč (§3745 pol. 2111), vodné podpor.byty 3.000,- Kč (§3399 pol.
2321) navýšené příjmy ve výši 21.000,- Kč převedeny do rezervy obce (§6171 pol. 5901).
Výdaje se nenavyšují, dochází k převodu finančních prostředků na položkách v rámci daného
paragrafu.
Výdaje ani příjmy se nenavyšují, dochází pouze k přeúčtování rozpočtové skladby: odúčtování
výměna zdroje vytápění tepelné čerpadlo 24.000,- Kč (§6171 pol.6121) a přeúčtování 13.800,Kč (§6171 pol.6121 N106, Z5, ÚZ15974), 10.200,- Kč (§6171 pol.6121 N106, Z1).
Výdaje se nenavyšují, dochází k převodu finančních prostředků v rámci různých paragrafů:
 čerpáno 55.100,- Kč z rezervy obce §6171 pol. 5901, převedeno 1.500,- Kč na ochranné
oblečení zaměstnanci, 42.000,- Kč oprava střechy OÚ §6171 pol. 5171, 5.000,- Kč
vystoupení kapely Setkání seniorů §3399 pol. 5169, 5.000,- Kč DPD OÚ §6171 pol. 5021,
1.000,- Kč MěSSS Marie §4351 pol. 5169, 600,- Kč pojištění Kooperativa za odpovědnost
zaměstnavatele §6171 pol. 5038

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtová opatření č.
8/2019 a č. 9/2019, která jsou přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11/ Záměr prodeje pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov

Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podala v září na obec žádost o odkoupení části obecního
pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov, o velikosti 44 m2 vedeného jako ostatní plocha, způsob
využití silnice. Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx žádá o odkoupení části pozemku o výměře cca 44
m2, z důvody stavby plotu na obecním pozemku. Obec Vysokov výše uvedený pozemek
nevyužívá. Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení záměru prodeje části obecního
pozemku p. č. 401/16 v k. ú. Vysokov dle situační mapy. Starostka před hlasováním zahájila
rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr prodeje 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 kraje, Katastrální pracoviště Náchod o
výměře cca 44 m2 dle přiložené situační mapy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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10/ Různé

 Žádost o finanční příspěvek na poskytování preventivní sociální služby – Centrum LIRA, z.
ú., Liberec
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem: Obec obdržela žádost o finanční
příspěvek na poskytování preventivní sociální služby – Centrum LIRA, z. ú., Matoušova
406/20, Liberec, IČ: 287 31 191. Obec Vysokov má zájem finančně přispívat spolkům,
charitativním, sociálním a zájmovým organizacím především ve svém okolí, jejichž činnost
se nějakým způsobem dotýká obyvatel obce, proto je zastupitelstvu předložen návrh
neschválit poskytnutí finančního příspěvku pro poskytování preventivní sociální služby –
Centrum LIRA, z. ú., Liberec. Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto
bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce Vysokov neschvaluje poskytnutí
finančního příspěvku na poskytování preventivní sociální služby – Centrum LIRA, z.
ú., Matoušova 406/20, Liberec, IČ: 287 31 191.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
 Navýšení mezd zaměstnanců OÚ
Mgr. M. Červíček navrhuje zvýšení osobního ohodnocení pro zaměstnance na částku
5.000,- Kč, pokud nebudou navýšeny platové tabulky dle zákona, každoročně by
docházelo k navýšení platů o 3% (osobní ohodnocení), což odpovídá míře inflace.
P. Čejchan – navrhuje na práci nad rámec pracovní náplně řešit odměnou, odměna za
štípání dřeva bude vyplacena v měsíci listopad dle uvážení starostky obce
J. Kosinka st. – vysvětlil zastupitelům náplň práce obou zaměstnanců
Mgr. M. Červíček – osobní ohodnocení na rok 2020 ve výši 6.000,- Kč + 5% ze základu
platu (jen v případě, pokud nebude ze zákona navýšena platová tabulka).

Návrh usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje osobní ohodnocení
zaměstnanců na rok 2020 ve výši 6.000,- Kč + 5% ze základu platu (navýšení 5%
jen v případě, pokud nebude ze zákona navýšena platová tabulka).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
 Kulturní akce
31.10.
výlet do ZOO, Halloween
23.11.
Setkání seniorů v Komunitním centru
06.12.
Výroční schůze SDH v Komunitním centru
01.12.
Rozsvícení vánočního stromu
12.12.
Vánoční besídka pro děti v Komunitním centru
21.12.
Dlouhá noc v Komunitním centru
Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.
 Starostka informovala zastupitele v souvislosti se stavbou chodníku z Vysokova do
Starkoče o nutnosti odkoupení části pozemku p. č. 45/1 v k. ú. Vysokov ve vlastnictví
7
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Českého rybářského svazu z. s., místní organizace Nové Město nad Metují, Železova
louka 482, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 135 85 894 o potřebné výměře cca 42,5
m2. Dle vypracované znaleckého posudku je cena za celou výměru 42,5 m2 425,- Kč.
Zastupitelé ukládají starostce jednat se zástupci Českého rybářského svazu z. s., místní
organizace Nové Město nad Metují, Železova louka 482, 549 01 Nové Město nad Metují a
navrhnout jim částku 1.000,- Kč + 2.000,- Kč zaplatí obec za návrh na vklad do katastru
nemovitostí.
 Starostka seznámila zastupitele o doručeném Oznámení o havárii na potrubí kanalizace,
která vede ze septiku u domu č. p. 145 (bytový dům). Na kanalizačním potrubí, které
vede ze septiku bytového domu č. p. 145, došlo k havárii, kterou je nutné neprodleně
odstranit, částečně dojde k zásahu do obecního pozemku. Dotčený obecní pozemek bude
uveden po opravě havárie uveden do původního stavu na náklady obyvatel bytového
domu č. p. 145. Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.

12/ Dotační možnosti

Paní místostarostka seznámila zastupitele s dotačními možnostmi, které vypsal Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, program POV 2020. (Program obnovy venkova)
a) Účel 4: Opatření 4.2.1. Efektivní a ekologické odpadové hospodářství
Předcházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů zvýšením účinnosti
odděleného sběru a materiálového využití odpadů – obec by v rámci daného programu
nakoupila kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, plast), nákup 2 ks velkoobjemových
kontejnerů. Dotace 50%, rozmezí dotace od 30 tis. do 200 tis.
b) Účel 1: Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
V rámci daného programu by obec mohla zažádat o lavičky, stoly popř. dřevěné altány, které
by se umístili do vytipovaných lokalit v obci.
Dotace 50%, rozmezí dotace od 30 tis. do 1 500 tis.
Žádost o dotaci zpracuje paní místostarostka.

Návrh usnesení č. 13 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o
dotaci na Krajský úřad Královéhradeckého kraje do programu POV 2020 na nákup
kontejnerů pro tříděný odpad, velkoobjemových kontejnerů a pořízení venkovního
mobiliáře (lavičky, stoly, altány).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B 11.) - B. 12.).
3. Schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého
kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ: 709 47 996, DIČ:
CZ 70947996 na pozemky p. č. 49/1, 49/2, 45/8, 45/7, 49/3 a 739 zapsané
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na LV č. 741 pro obec Vysokov, k. ú. Vysokov. Zastupitelé pověřuji starostku
k podpisu Smlouvy o výpůjčce.
4. Schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská
59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ: 709 47 996, DIČ: CZ 70947996 na
stavbu „Chodník v obci Vysokov – Starkoč, veřejné osvětlení“, omezení užívání
dle PD silnice III/30416 v k. ú. Vysokov. Zastupitelé pověřují starostku
k podpisu výše uvedené Smlouvy.
5. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 191 v k. ú. Vysokov, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace ve vlastnictví
obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraje, Katastrální pracoviště Náchod o výměře cca 20 m2 dle
situační mapy.
6. Schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 194/2 v k. ú. Vysokov, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda ve vlastnictví obce Vysokov,
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraje, Katastrální pracoviště Náchod o výměře 271 m2.
7. Schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Vysokov, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace ve vlastnictví obce Vysokov,
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraje, Katastrální pracoviště Náchod o výměře 955 m2.
8. Schvaluje Zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č.
134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zakázku zadávanou
mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadávací dokumentace
veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu pro zřízení sociálního bydlení v obci
Vysokov“, zpracovanou firmou grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, Malá Strana,
118 00 Praha 1, IČO: 291 47 832.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019, která jsou přílohou
zápisu.
10.
Schvaluje záměr prodeje 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 kraje, Katastrální pracoviště Náchod o výměře cca 44 m2 dle
přiložené situační mapy.
11.
Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na poskytování preventivní
sociální služby – Centrum LIRA, z. ú., Matoušova 406/20, Liberec, IČ: 287
31 191.
12.
Schvaluje osobní ohodnocení zaměstnanců obce na rok 2020 ve výši
6.000,- Kč + 5% ze základu platu (navýšení 5% jen v případě, pokud nebude
ze zákona navýšena platová tabulka).
13.
Schvaluje podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Královéhradeckého
kraje do programu POV 2020 na nákup kontejnerů pro tříděný odpad,
velkoobjemových kontejnerů a pořízení venkovního mobiliáře (lavičky, stoly,
altány).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Seznam kulturních akcí – prosinec 2019
 Opravu havarijního stavu kanalizačního potrubí u bytového domu č. p. 145
9
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Zastupitelstvo obce ukládá:
 Starostce jednat se zástupci Českého rybářského svazu z. s., místní organizace Nové
Město nad Metují, Železova louka 482, 549 01 Nové Město nad Metují a navrhnout jim
částku 1.000,- Kč + 2.000,- Kč zaplatí obec za návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Vlastimil Chráska

………………………….

Petr Čejchan

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 24. října 2019
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 9/2019
4) Rozpočtové opatření č. 10/2019
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