Zasedání ZO 10/2019 dne 25. 11. 2019

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 10/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 25. listopadu
2019 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, brig. gen. Mgr. M. Červíček, V. Chráska
Omluveni:
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

9 hlasů ano
9 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Jmenování inventurní komise pro rok 2019
Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky
Kontrola využití finančních prostředků pro Osvětovou besedu Vysokov
Rozpočtové opatření č. 10/2019
Kupní smlouva – prodej pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Vysokov
Kupní smlouva – prodej pozemku p. č. 194/2 v k. ú. Vysokov
Záměr pronájmu nerezové kuchyně
Záměr pronájmu obecního bytu v č. p. 141 – přízemí
Sběr a likvidace použitých jedlých olejů a tuků
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a dohoda o umístění stavby
Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov n. Kněžnou
Zpráva odborného lesního hospodářství
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury, Odboru umění, literatury a
knihoven, v programu Veřejné informační služby knihoven
Darovací smlouva – Městská knihovna Náchod
Darovací smlouva – Hospic Anežky České, Červený Kostelec
Různé:
 Rozsvícení vánočního stromu
 Dlouhá noc
Diskuse

Rozšíření programu jednání:
19.
Přijetí dotace neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2019
20.
Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
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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
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 11. 2019 do 25. 11.
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 P. Fettersovou, V. Chráska, návrhovou komisí J. Kosinka ml., D. Mádra, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (P.
Fettersovou, V. Chráska), návrhovou komisi (J. Kosinku ml., D. Mádra) 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. Starostka navrhuje rozšíření programu jednání zastupitelstva o body B. 19) – B. 20).
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu.
B. 19) Přijetí dotace neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2019
B. 20) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání o body B. 19) – B. 20).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Jmenování inventurní komise pro rok

Místostarostka Z. Hovorková vydala příkaz k provedení inventarizace, ve smyslu zákona č.
563/19912 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010, který se skládá z plánu
inventur na rok 2019 a složení hlavní a dílčí inventarizační komise. K inventarizaci majetku se
postupuje dle vnitřní normy č. 3/2013. Inventarizace bude zahájena dne 02. 01. 2020 a
ukončena dne 31. 01. 2020, inventura se sestavuje ke konci rozvahového dne, tj. k 31. 12.
2019. Podklady k provedení inventarizace budou předány do 03. 12. 2019. Inventarizační
komise zahájí svou činnost dne 02. 12. 2019 a ukončí ji ke dni 31. 01. 2020 do 20. 01. 2020
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bude ukončeno zpracování inventurních soupisů. Inventarizační zápis bude zpracován do 24.
01. 2020.
Složení komisí:
Hlavní inventarizační komise organizační jednotky Obec Vysokov, inventarizace majetku a
dokladová inventura. Inventurní komise pro organizační jednotku obce Vysokov:
Předseda komise – P. Čejchan (předseda finančního výboru)
Členové komise – Mgr. Petra Fettersová, Ing. Hana Černá, V. Chráska, J. Kosinka ml. (předseda
kontrolního výboru).
Dílčí inventarizační komise organizační jednotky JPO Vysokov, inventarizace majetku a
dokladová inventarizace:
Předseda komise – P. Čejchan (předseda finančního výboru), členové komise – Ing. Hana
Černa, J. Kosinka ml. (předseda kontrolního výboru), V. Chráska, Mgr. P. Fettersová.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje hlavní inventarizační
komisi pro organizační jednotku Obec Vysokov (inventarizace majetku a dokladová
inventura) komise ve složení Předseda komise – P. Čejchan (předseda finančního
výboru). Členové komise – Ing. H. Černá, Mgr. P. Fettersová, V. Chráska, J. Kosinka
ml. (předseda kontrolního výboru). Dílčí inventarizační komisi pro organizační
jednotku JPO (inventarizace majetku a dokladová inventura) komise ve složení:
Předseda komise – P. Čejchan (předseda finančního výboru), členové komise – Mgr.
P. Fettersová, Ing. Černá Hana, V. Chráska, J. Kosinka ml. (předseda kontrolního
výboru). Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje plán inventur na rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky

Starostka obce navrhuje složení komise (J. Kosinka ml, P. Čejchan, D. Mádr) ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení §9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutých neinvestičních finančních
příspěvků ve výši 10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal
Vysokov, SK Tenis Vysokov. Výše zmíněné místní spolky doloží doklady k vyúčtování příspěvku v
pondělí dne 16. 12. 2019 v 16:00 hodin. Závěrečné zprávy o kontrolách poskytnutých
neinvestičních finančních příspěvků budou předloženy na příštím jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) složení kontrolní komise P. Čejchan (předseda
finančního výboru), J. Kosinka ml. (předseda kontrolního výboru), D. Mádra k
provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši
10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK
Tenis Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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5/ Kontrola využití finančních prostředků pro Osvětovou
besedu Vysokov

Starostka obce navrhuje složení komise (J. Kosinka ml., P. Čejchan, D. Mádr) ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení §9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole k provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutých neinvestičních finančních
příspěvků ve výši 25.000,- Kč pro místní spolek Osvětová beseda Vysokov na uspořádání
amatérského filmového festivalu Vysokovský Kohout. Osvětová beseda Vysokov doloží doklady k
vyúčtování příspěvku do 16. 12. 2019 v 17:00 hodin. Závěrečná zpráva o kontrole poskytnutého
neinvestičního finančního příspěvku budou předložena na příštím jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole) složení kontrolní komise P. Čejchan (předseda
finančního výboru), J. Kosinku ml. (předsedu kontrolního výboru), D. Mádra k
provedení veřejnoprávní kontroly využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši
25.000,- Kč pro místní spolek Osvětová beseda na uspořádání amatérského
filmového festivalu Vysokovský Kohout.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6/ Rozpočtové opatření č. 10/2019

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2019 (příloha č. 3).

Příjmy i výdaje se navyšují: daň z příjmů FO 70.000,- Kč (pol. 1111), daň z příjmů FO vybíraná
srážkou 5.000,- Kč (pol. 1113), prodej palivového dřeva 15.000,- Kč (§3639 pol. 2111), prodej
pozemků 1.500,- Kč (§3639 pol. 2131) navýšené příjmy ve výši 91.500,- Kč použity na
financování následujících výdajů 42.000,- Kč oprava pojízdného odvodňovacího kanálu ulice
Kramolenská (2212 pol. 5171), 7.500,- Kč oprava kanalizace byt č.p. 108 (§3612 pol. 5171),
16.000,- Kč TDI č.p. 141 – byt (§6171 pol. 6121), 21.000,- Kč oprava elektroinstalace a
kanalizace budova OÚ (§6171 pol. 5171), 600,- Kč vodné OÚ (§6171 pol. 5151), 9.000,- Kč
MěSSS Marie soc.péče o obyvatele (§4351 pol. 5169), 1.500,- Kč oprava John Deere (§3639
pol. 5171), 3.000,- Kč tahání pařezů cestička k OÚ (§3639 pol. 5169). Nekryté výdaje ve výši
9.100,- Kč financovány z rezervy obce (§6171 pol. 5901).
Příjmy i výdaje se navyšují:
 přijetí účelové dotace na výdaje has.jednotek 18.400,- Kč (pol. 4116 ÚZ14004), výdaje
has.jednotek 6.800,- Kč školení (§5512 pol. 5167 ÚZ14004), 10.000,- Kč nákup
technického vybavení (§5512 pol. 5137 ÚZ14004), 1.600,- Kč PHM výjezdy mimo katastr
(§5512 pol. 5156 ÚZ14004)
 finanční dar rozsvícení ván.stromu 1.000,- Kč (§3399 pol. 2321), výdaje 1.000,- Kč nákup
balíčků pro děti rozs.ván.stromu (§3399 pol. 5139)
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 86.000,- Kč z rezervy obce §6171 pol. 5901, převedeno 16.000,- Kč nákup
kávovaru komunitní centrum (§3429 pol. 5137), 70.000,- Kč nákup stolů a židlí komunitní
centrum §3429 pol. 5139
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 Výdaje ani příjmy se nenavyšují, dochází pouze k přeúčtování rozpočtové skladby:
odúčtování výstavba komunitního centra 807.150,- Kč (§6171 pol.6121) a přeúčtování
807.150,- Kč (§6171 pol.6121 N107, Z5, ÚZ 17969), odúčtování výstavba komunitního
centra 199.390,- Kč (§6171 pol.6121) a přeúčtování 199.390,- Kč (§6171 pol.6121 N107,
Z1).
Přeúčtování rozpočtové skladby tepelné čerpadlo: odúčtování tepelné čerpadlo 922.500,- Kč
(§6171 pol. 6121) a přeúčtování 282.900,- Kč (§6171 pol. 6121 N106, Z5, ÚZ15974), 424.350,Kč (§6171 pol. 6121 N106, Z1), 215.250,- Kč (§6171 pol. 6121), odúčtování tepelné čerpadlo
45.730,- Kč (§6171 pol. 6121) a přeúčtování 14.120,- Kč (§6171 pol. 6121 N106 Z5, ÚZ15974),
31.610,- Kč (§6171 pol. 6121 N106 Z1)

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
10/2019, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7/ Kupní smlouva – prodej pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Vysokov

Aeroklub Náchod z.s., IČ 48650757, se sídlem č.p. 165, 547 01 Vysokov, zastoupen
Milanem Petráčkem podal na obec žádost o odkoupení obecního pozemku p. č. 872/1, k. ú.
Vysokov, o velikosti 955 m2, vedeného jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje dne 16. 10. 2019 usnesením č. 07/09/2019. Záměr byl
vyvěšen na úřední i elektronické desce od 18. 10. 2019 do 08. 11. 2019 (viz. příloha č. 4).
Znalecký odhad na cenu pozemku vypracoval Ing. Jiří Jezbera ve výši 37.360,– Kč. Starostka
předkládá zastupitelstvu návrh kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
projednanou a odsouhlasenou právním zástupcem JUDr. J. Barešem a navrhuje její schválení
(příloha č. 5). Starostka před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření předložené
kupní smlouvy o prodeji obecního pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Vysokov, s Aeroklub
Náchod z.s., IČ 48650757, se sídlem č.p. 165, 547 01 Vysokov, zastoupen Milanem
Petráčkem, za cenu 37.360,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8/ Kupní smlouva – prodej pozemku p. č. 194/2 v k. ú.
Vysokov
xxxxxxx, Vysokov č. p. xx, 547 01 Náchod, podal na obec žádost o odkoupení obecního
pozemku p. č. 194/2, k. ú. Vysokov, o velikosti 271 m2, vedeného jako ostatní plocha, způsob
využití neplodná půda. Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje dne 16. 10. 2019 usnesením č.
06/09/2019. Záměr byl vyvěšen na úřední i elektronické desce od 18. 10. 2019 do 08. 11. 2019
(viz. příloha č. 6). Znalecký odhad na cenu pozemku vypracoval Ing. Jiří Jezbera ve výši
29.204,– Kč. Starostka předkládá zastupitelstvu návrh kupní smlouvy o převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem projednanou a odsouhlasenou právním zástupcem JUDr. J. Barešem
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a navrhuje její schválení (příloha č. 7). Starostka před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto
bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření předložené
kupní smlouvy o prodeji obecního pozemku p. č. 194/2 v k. ú. Vysokov, s panem
xxxxxxxxx, Vysokov č. p. xx, 547 01 Náchod, za cenu 29.204,- Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9/ Záměr pronájmu nerezové kuchyně

Obec obdržela žádost manželů xxxxxxxxxx o pronájem nerezové kuchyně včetně
příslušenství pro pohostinství č. p. 71 ve Vysokově pro rok 2020. Zastupitelé souhlasí se
zveřejněním záměru pronájmu nerezové kuchyně včetně příslušenství dle smlouvy na rok 2020.

Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu nerezové kuchyně s příslušenstvím.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10/ Záměr pronájmu obecního bytu v č. p. 141 - přízemí

Starostka informovala zastupitele o kolaudačním souhlasu obecního bytu v č. p. 141, přízemí.
Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení záměru pronájmu obecního bytu 1+1
umístěného v č. p. 141 v obci Vysokov. Jedná se o nově zrekonstruovaný byt v č. p. 141 v PP
(zádveří, obytná kuchyň, ložnice a koupelna s WC), s celkovou plochou 44,7 m2 bytových
prostor, kvalita standard včetně kuchyňské linky a sporáku. Byt je nově zrekonstruovaný, s
ústředním vytápěním, elektrický kotel.
Podmínky pronájmu:
o při rozhodování o pronájmu budou upřednostněni občané obce Vysokov
o měsíční nájemné + platby za energie.
o kauce je stanovena ve výši trojnásobku minimální výše nájmu
o doba pronájmu bude ve smlouvě stanovena na dobu určitou, s automatickým
prodloužením o další rok v případě, že nebude podaná výpověď
o uchazeč je povinen ve své nabídce popsat svoji stávající bytovou situaci.
o uchazeč bude povinen uzavřít pojištění domácnosti
Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr pronájmu
obecního bytu 1+1 umístěného v č. p. 141 v obci Vysokov s podmínkami pronájmu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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11/ Sběr a likvidace použitých jedlých olejů a tuků

Starostka informovala zastupitelstvo, že od 1.1.2020 vstoupí v platnost nový zákon o
odpadech, který ukládá obcím zajistit komplexní sběr a likvidaci použitých jedlých olejů a tuků
od občanů a institucí, jichž je zřizovatelem Obec obdržela nabídku od firmy Makroils CZ s.r.o. z
Hradce Králové, která dodává sběrné popelnice na sběr upotřebeného oleje v PET lahvích od
občanů obce zdarma (jedná se o domovní odpad) a zajišťuje zdarma pravidelné svozy. Za
použitý olej firma vyplácí odměnu. Umístění a počet popelnic pro obec ještě není dořešen.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto
bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 11 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření smlouvy s
firmou Makroils CZ s.r.o., Čajkovského 910/5, 500 09 Hradec Králové, IČ 02633485,
která se zabývá likvidací použitých jedlých olejů a tuků a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
umístění stavby Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou

Starostka seznámila zastupitelé s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemen a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001370/SOBS BV/01 Vysokov – přel. Nn č.p. 15
společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 247
29 035, DIČ: CZ24729035. Obec je výlučným vlastníkem pozemků par. č. 893, 391/1 v k. ú.
Vysokov, zapsáno na LV č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Předmětem smlouvy je uzavření vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene. Obsahem věcného břemene bude umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy. Předpokládaný rozsah omezení věcným
břemenem činí 27,6 m2, tj. 46 bm, úhrada za věcné břemene 1.000,- Kč. Po dokončení stavby
Zařízení distribuční soustavy firma vyhotoví geometrický plán pro vyznačení rozsahu Věcného
břemene, Vlastní smlouvu.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a dohodu o umístění stavby č. IZ-122001370/SOBS BV/01 Vysokov – přel. Nn č.p. 15 společnosti ČEZ Distribuce a.s., se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035, DIČ:
CZ24729035.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13/ Zpráva odborného lesního hospodáře

Starostka informovala zastupitele, že do dnešního dne obci nebyla doručena zpráva
odborného lesního hospodáře. Z tohoto důvodu navrhuje starostka tento bod z jednání stáhnout
a jeho zařazení do programu na příští řádné jednání zastupitelstva.
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Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje stažení bodu č. 13)
Zpráva velitele odborného lesního hospodáře z programu jednání zastupitelstva s
tím, že bude zařazen do programu příštího řádného jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

14/ Podání žádosti o dotaci pro místní knihovnu

Paní starostka seznámila zastupitele s možností opětovně podat žádost o dotaci na
Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 – Malá Strana o do programu Veřejné
informační služby knihoven, podprogram: VISK3 – Informační centra veřejných knihoven –
ICEKNI, název projektu: Rozšíření technického vybavení knihovny. Účelem dotace je pořízení 1x
TV LG 43 UM7400; 1x držák TV STELL SHO 3310; externí harddisk VERBATIM 53023; kabel
HDMI 10 m; repro 2+1 logitech Z-333; 1x DVD Přehrávač Sony SR 760H. Náklady celkem
16.383,90 Kč. Dotace 11.000,- Kč, tj. 70% celkových nákladů.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o
dotaci na Ministerstvo kulurty, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 – Malá Strana o do
programu Veřejné informační služby knihoven, podprogram: VISK3 – Informační
centra veřejných knihoven – ICEKNI, název projektu: Rozšíření technického
vybavení knihovny.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

15/ Darovací smlouva – Městská knihovna Náchod

Starostka informovala zastupitele o obdržené žádosti o poskytnutí finančního daru. Jedná se
o žádost Městské knihovny Náchod o.p.s., Náchod. Finanční dar je určen na náklady spojené
s obnovou knižního fondu. V loňském roce obec poskytla Městské knihovně Náchod finanční dar
ve výši 6.000,- Kč. Zastupitelstvu je předkládán návrh na schválení poskytnutí finančních darů v
následující výši: Městská knihovna Náchod o.p.s., Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ 64829812,
ve výši 6.000,– Kč.
Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 15 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje poskytnutí finančního
daru z rozpočtu obce pro Městská knihovna Náchod o.p.s., Kamenice 105, 547 01
Náchod, IČ 64829812, ve výši 6.000,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

16/ Darovací smlouva – Hospic Anežky České, Červený
Kostelec

Starostka informovala zastupitele o obdržené žádosti o poskytnutí finančního daru. Jedná se
o žádost Oblastní charity Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České. Finanční dar je
8
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určen na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky
České. V loňském roce obec poskytla Hospicu Anežky České finanční dar ve výši 5.000,- Kč.
Zastupitelstvu je předkládán návrh na schválení poskytnutí finančních darů v následující výši:
Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České, 5. května 1170, 549 41
Červený Kostelec, IČ 48623814, ve výši 5.000,– Kč.
Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 16 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje poskytnutí finančního
daru z rozpočtu obce pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky
České, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, ve výši 5.000,– Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

17/ Různé:

 Rozsvícení vánočního stromu – 2. 12. 2019 od 16:00 hodin, občerstvení zajištěno,
pozvánky, hlášení obecního rozhlasu, pro děti budou připraveny vánoční balíčky
(hrazeny z rozpočtu obce)
 Dlouhá noc – 22. 12. 2019 od 19:00 hodin, v Komunitním centru, vystoupení
taneční skupina „Boubelky“, k tanci hraje Mgr. Jan Holek, pozvánky občanům,
hlášení obecního rozhlasu, občerstvení bude zajištěno, vstupné dobrovolné

18/ Diskuze

Starostka zahájila diskusi. V diskuzi nebyly sděleny žádné náměty.

19/ Přijetí dotace neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH
obcí na rok 2019

Starostka informovala zastupitele o podání žádosti o neinvestiční dotaci na výdaje jednotek
sboru dobrovolných hasičů na rok 2019 od MV GŘ HSS ČR. Zastupitelstvo obce Vysokov
usnesením č. 05/05/2019 ze dne 12. 08. 2019 rozhodlo o podání účelové neinvestiční dotace
JSDH_DOT_V2_2019 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí – II. část, Název
žádosti: Vysokov – Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH Vysokov. Obec obdržela
neinvestiční účelovou dotace na odbornou přípravu JSDH od MV GŘ HZS ČR ve výši 18.400,- Kč.
Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení přijetí účelové neinvestiční dotace.

Návrh usnesení č. 17 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí neinvestiční
účelové dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2019 od MV GŘ HZS ČR ve výši 18.400,Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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20/ Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku
Obec obdržela finanční příspěvek od KHK na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do
40 let věku ve výši 95.755,- Kč.

Návrh usnesení č. 18 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí finančního
příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši
95.755,- Kč od KHK.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva
3. Schvaluje hlavní inventarizační komisi pro organizační jednotku Obec Vysokov
(inventarizace majetku a dokladová inventura) komise ve složení Předseda
komise – P. Čejchan (předseda finančního výboru). Členové komise – Ing. H.
Černá, Mgr. P. Fettersová, V. Chráska, J. Kosinka ml. (předseda kontrolního
výboru). Dílčí inventarizační komisi pro organizační jednotku JPO
(inventarizace majetku a dokladová inventura) komise ve složení: Předseda
komise – P. Čejchan (předseda finančního výboru), členové komise – Mgr. P.
Fettersová, Ing. H. Černou, V. Chráska, J. Kosinka ml. (předseda kontrolního
výboru). Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje plán inventur na rok 2020.
4. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) složení
kontrolní komise P. Čejchan (předseda finančního výboru), J. Kosinka ml.
(předseda kontrolního výboru), D. Mádra k provedení veřejnoprávní kontroly
využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro místní
spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov.
5. Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) složení
kontrolní komise P. Čejchan (předseda finančního výboru), J. Kosinku ml.
(předsedu kontrolního výboru), D. Mádra k provedení veřejnoprávní kontroly
využití poskytnutého finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro místní
spolek Osvětová beseda na uspořádání amatérského filmového festivalu
Vysokovský Kohout.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019, které je přílohou zápisu.
7. Schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy o prodeji obecního pozemku p.
č. 872/1 v k. ú. Vysokov, s Aeroklub Náchod z.s., IČ 48650757, se sídlem č.p.
165, 547 01 Vysokov, zastoupen Milanem Petráčkem, za cenu 37.360,- Kč a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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8. Schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy o prodeji obecního pozemku p.
č. 194/2 v k. ú. Vysokov, s panem xxxxxxxxx, Vysokov č. p. xx, 547 01
Náchod, za cenu 29.204,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
9. Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nerezové kuchyně s příslušenstvím.
10.
Schvaluje záměr pronájmu obecního bytu 1+1 umístěného v č. p. 141 v
obci Vysokov s podmínkami pronájmu.
11.
Schvaluje uzavření smlouvy s firmou Makroils CZ s.r.o., Čajkovského
910/5, 500 09 Hradec Králové, IČ 02633485, která se zabývá likvidací
použitých jedlých olejů a tuků a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
12.
Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemen a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001370/SOBS BV/01 Vysokov –
přel. Nn č.p. 15 společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035, DIČ: CZ24729035.
13.
Schvaluje stažení bodu č. 13) Zpráva velitele odborného lesního
hospodáře z programu jednání zastupitelstva s tím, že bude zařazen do
programu příštího řádného jednání zastupitelstva.
14.
Schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury, Maltézské
nám. 471/1, Praha 1 – Malá Strana o do programu Veřejné informační služby
knihoven, podprogram: VISK3 – Informační centra veřejných knihoven –
ICEKNI, název projektu: Rozšíření technického vybavení knihovny.
15.
Schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro Městská
knihovna Náchod o.p.s., Kamenice 105, 547 01 Náchod, IČ 64829812, ve výši
6.000,– Kč.
16.
Schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro Oblastní
charitu Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České, 5. května 1170, 549
41 Červený Kostelec, IČ 48623814, ve výši 5.000,– Kč.
17.
Schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje JSDH obcí na rok
2019 od MV GŘ HZS ČR ve výši 18.400,- Kč.
18.
Schvaluje přijetí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů do 40 let věku ve výši 95.755,- Kč od KHK.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petra Fettersová

………………………….

Vlastimil Chráska

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 3. prosince 2019
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 10/2019
4) Záměr prodeje pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Vysokov
5) Kupní smlouva – prodej pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Vysokov
6) Záměr prodeje pozemku p. č. 194/2 v k. ú. Vysokov
7) Kupní smlouva – prodej pozemku p. č. 194/2 v k. ú. Vysokov
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