Zasedání ZO 03/2019 dne 22. 05. 2019

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 03/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 22. května
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
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 st., D. Mádr
Z. Hovorková

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 4/2019 a č. 5/2019
Zápis do kroniky obce za rok 2018
Vypsání poptávkového řízení malého rozsahu na akci „Zdroj tepla a otopná soustava
v budově OÚ v obci Vysokov“
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov
Účetní závěrka obce Vysokov za rok 2018
Zpráva finančního výboru obce
Podání žádosti o dotaci pro místní knihovnu
Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti VAK a.s., Náchod
Různé:

Rozšíření programu jednání:
12.
Projednání žádostí místních spolků o poskytnutí finančních příspěvků

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 15. 05. 2019 do 22. 05.
2019.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
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Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana P.
Fettersovou, P. Čejchan, návrhovou komisí J. Kosinka st., D. Mádra, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (P.
Fettersovou, P. Čejchana), návrhovou komisi (J. Kosinku st., 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. Starostka navrhuje rozšíření programu jednání zastupitelstva o bod B. 12). Předsedající
zahájila rozpravu k tomuto bodu.
B. 12) Projednání žádostí místních spolků o poskytnutí finančních příspěvků

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

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Rozpočtové opatření č. 4/2019 a č. 5/2019

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2019 (příloha č. 3)
Příjmy i výdaje se navyšují: MŽP,OPŽP dotace „Rozšíření sběrného dvora“ 652.174,03 Kč (pol.
4216 ÚZ15974).
Výdaje se nenavyšují, dochází k převodu finančních prostředků v rámci různých paragrafů:
 čerpáno 29.000,- Kč z rezervy obce §6171 pol. 5901 - 3bodové závaží na čelní nakladač
2.000,- Kč (§3639 pol. 5137), ošetření lipové aleje 25.000,- Kč (§3745 pol. 5169), nákup
plynu 2.000,- Kč (§3639 pol. 5138).
Výdaje se nenavyšují, dochází k převodu finančních prostředků na položkách v rámci daného
paragrafu.
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5/2019 (příloha č. 3).
Příjmy i výdaje se navyšují: KÚ KHK dotace volby do Evropského parlamentu 29.000,- Kč
(pol.4111 ÚZ98348), výdaje na činnost okrskových komisí 25.000,- Kč (§6117 pol. 5021
ÚZ98348), 2.000,- Kč nákup kanc.materiálu volby EP (§6117 pol. 5139 ÚZ98348), stravné
volební komise 2.000,- Kč (§6117 pol. 5175 ÚZ98348), příjmy navýšeny o 1.420,- Kč dobropis
prodej plynu (§3639 pol. 2324), navýšené příjmy převedeny na 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 75.000,- Kč z rezervy obce §6171 pol. 5901, převedeno 20.000,- Kč DPPČ
komunální služby, 25.000,- Kč EE veřejné osvětlení §3631 pol. 5154, 30.000,- Kč EE obecní
úřad §6171 pol. 5154.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2019 a č. 5/2019, která jsou přílohou zápisu.
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Zápis do kroniky obce za rok 2018

Starostka přečetla zastupitelům návrh textu Zápisu do kroniky obce za rok 2018. Zastupitelé
s textem souhlasí a pověřují kronikářku paní Mgr. Helenu Bohadlovou k zápisu textu do kroniky
obce Vysokov.

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje text Zápisu do kroniky
obce za rok 2018 a pověřuje kronikářku paní Mgr. Helenu Bohadlovou k zápisu textu
do kroniky obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5/ Vypsání poptávkového řízení malého rozsahu na akci „Zdroj
tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov“

Starostka informovala zastupitele o skutečnosti, že obec svým usnesením č. 06/03/2019 ze
dne 03. 12. 2018 schválila podání žádosti o dotaci na akci "Zdroj tepla otopná soustava v
budově OÚ v obci Vysokov" na SFŽP ČR/MŽP, kterou zpracoval Ing. David Plíštil, Mělník. Žádost
byla schválena a zveřejněna v seznamu schválených projektů na stránkách SFŽP ve výši cca 984
tis. Kč.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejíž zadávání se neřídí zákonem. Odeslání
písemné výzvy: 31.7.2019 Konec lhůty pro podání nabídek: 12.08.2019 do 15:00 hod. Otevírání
obálek s nabídkami Obálky s nabídkami účastníků výběrového řízení, budou otevřeny dne 12. 8.
2019 v 15:05 hod., na adrese: Obecní úřad Vysokov 108, 547 01 Náchod. Otevírání obálek bude
přístupné pro účastníky výběrového řízení, kteří podali nabídku. Předmětem zakázky je zajistit
provedení stavebních úprav objektu obsahující: • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění na
2x tepelné čerpadlo vzduch-voda, o jednotlivém jmenovitém výkonu min. 9,33 kW při A2/W35 a
topném faktoru min. 3,92. - nová otopná soustava. Kód CPV zakázky: - 42511110-5 – Tepelná
čerpadla Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 980 000,- Kč bez DPH.
Dále je zastupitelstvu předložen návrh na jmenování členů hodnotící komise v tomto složení:
Petr Čejchan (člen komise), Vlastimil Chráska (náhradník), Jiří Kosinka st. (člen komise), Mgr.
Petra Fettersová (náhradník), David Mádr (člen komise), Jiří Kosinka ml. (náhradník).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje realizaci veřejné

zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejíž zadávání se neřídí zákonem s názvem
“Zdroj tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov“ a jmenuje hodnotící
komise ve složení: Petr Čejchan (člen komise), Vlastimil Chráska (náhradník), Jiří
Kosinka st. (člen komise), Mgr. Petra Fettersová (náhradník), David Mádr (člen
komise), Jiří Kosinka ml. (náhradník).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů
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Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6/ Záměr pronájmu části pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov

Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 14/01/19 ze dne 11. 02. 2019 schválilo záměr
pronájmu části pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov. Záměr byl vyvěšen po zákonnou lhůtu na
úřední desce od 12. 03. 2019 do 29. 03. 2019. Po zaměření užívaných částí budou nájemní
smlouvy projednány na příštím jednání zastupitelstva. Zastupitelé ukládají panu J. Kosinkovi ml.
zajistit vyměření užívaných pozemků.

7/ Účetní závěrka obce Vysokov za rok 2018

Starostka seznámila zastupitele s účetní závěrkou obce Vysokov za rok 2018. Účetní
závěrka obsahuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k
rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o
hospodaření obce za dané období. Obsah a rozsah a formu účetní závěrky určuje zákon o
účetnictví a účetní standardy, dle kterých se účetní závěrka sestavuje. Zastupitelům byly
předloženy následující podklady rozvaha, výkazy zisků a ztráty a přílohy, která poskytuje
doplňující informace k dvěma předešlým dokumentům, roční zpráva o provedení finanční
kontroly (zprávy z veřejnoprávní kontroly u Osvětové besedy, místní spolky ČČK Vysokov, SDH
Vysokov, SK Tenis, SK Nohejbal), zprávy veřejnoprávní kontroly přijatých dotací, inventarizační
zpráva. Zastupitelé měli možnost vyjádřit se k podkladům účetní závěrky a seznámit se s
kompletním spisem účetní závěrky každé pondělí a středu 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 na
obecním úřadě. Protože účetní závěrku tvoří tyto výkazy, pro potřeby účetnictví lze odvodit, že
se přeúčtuje účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek
hospodaření minulých let. Výsledek hospodaření obce za rok 2018 – zisk ve výši 3.853.925,44
Kč, aktiva i pasiva ve stejné výši 42.557.629,75 Kč. O schválení účetní závěrky se vyhotoví
protokol o schválení či neschválení účetní závěrky, který bude zaslán na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje. Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V
rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje účetní závěrku obce
Vysokov za rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8/ Zpráva finančního výboru obce

Předseda finančního výboru pan P. Čejchan seznámil zastupitele se zprávou ze schůzky
finančního výboru ze dne 20. 05. 2019. Předmětem schůzky finančního výboru byla příprava
hospodaření obce Vysokov za rok 2018, kontrola pokladní knihy za I.Q/2019. Zpráva finančního
výboru je přílohou zápisu.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního
výboru obce ze dne 20. 05. 2019, která je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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9/ Podání žádosti o dotaci pro místní knihovnu

Paní starostka seznámila zastupitele s možností 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. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov 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.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10/ Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti
VAK a.s., Náchod

Obec jako akcionář VAK Náchod a.s. obdržela pozvánku na řádnou valnou hromadu dne 02.
6. 2019 do Obecního domu Městyse Velké Poříčí. Zastupitelstvo by mělo delegovat zástupce na
tuto valnou hromadu z členů zastupitelstva. Zastupitelstvem je delegována starostka Bc. Renáta
Sychrovská Fiedlerová.

Návrh usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje delegování starostky
Bc. Renáty Sychrovské Fiedlerové jako zástupce obce k účasti na valné hromadě
VAK Náchod a.s.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11/ Různé

 Žlab na komunikaci ke Kramolně – J. Kosinka st. upozornil zastupitele na nutnost opravit
přejezdní odvodňovací žlab v ulici ke Kramolně, nad RD p. Duška, oprava cca 50 tis.Kč

12/ Projednání žádosti místních spolků o poskytnutí finančních
příspěvků

Paní starostka informovala zastupitele o doručených žádostech o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu obce Vysokov pro místní spolky. SK Vysokov (nohejbal) – na terénní
práce kolem klubovny, dovybavení klubovny. Výše žádané podpory 10.000,- Kč. SDH Vysokov –
uspořádání hasičské sportovní soutěže, výše žádané podpory 10.000,- Kč. ČČK Vysokov – práce
s dětmi a seniory, uspořádání plesu, oslava Svátku matek – dárky, výše žádané podpory
10.000,- Kč. SPORT klub Vysokov (tenis) – povrch hřiště, úprava tenisového areálu, výše
žádané podpory 10.000,- Kč.
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Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje finanční příspěvky z
rozpočtu obce: pro spolek ČČK Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti,
finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SDH Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle
přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SK Vysokov
(nohejbal) ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu
obce pro spolek SPORT klub Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání o bod
B.12).
3. Schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2019 a č. 5/2019, která jsou přílohou
zápisu.
4. Schvaluje text Zápisu do kroniky obce za rok 2018 a pověřuje kronikářku paní
Mgr. Helenu Bohadlovou k zápisu textu do kroniky obce.
5. Schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejíž zadávání
se neřídí zákonem s názvem “Zdroj tepla a otopná soustava v budově OÚ
v obci Vysokov“ a jmenuje hodnotící komise ve složení: Petr Čejchan (člen
komise), Vlastimil Chráska (náhradník), Jiří Kosinka st. (člen komise), Mgr.
Petra Fettersová (náhradník), David Mádr (člen komise), Jiří Kosinka ml.
(náhradník).
6. Schvaluje účetní závěrku obce Vysokov za rok 2018.
7. Schvaluje zprávu finančního výboru obce ze dne 20. 05. 2019, která je
přílohou zápisu.
8. 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.
9. Schvaluje delegování starostky Bc. Renáty Sychrovské Fiedlerové jako
zástupce obce k účasti na valné hromadě VAK Náchod a.s.
10.
Schvaluje finanční příspěvky z rozpočtu obce: pro spolek ČČK Vysokov
ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce
pro spolek SDH Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti, finanční
příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SK Vysokov (nohejbal) ve výši 10.000,Kč dle přiložené žádosti, finanční příspěvek z rozpočtu obce pro spolek SPORT
klub Vysokov ve výši 10.000,- Kč dle přiložené žádosti.
Zastupitelstvo obce ukládá:
 Panu J. Kosinkovi ml. zajistit vyměření užívaných pozemků p. p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov
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Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petra Fettersová

………………………….

Petr Čejchan

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 29. května 2019
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 5/2019
4) Zpráva finančního výboru obce ze dne 22. 05. 2019
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