Zasedání ZO 08/2020 dne 18. 12. 2020

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 08/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 18. prosince
2020 v 16:00 hodin v Komunitním centru Obecního úřadu Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., D. Mádr, J. Kosinka ml.,
P. Čejchan, brig. gen. Mgr. M. Červíček, V. Chráska, Mgr. P. Fettersová
Omluveni:
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

P. Fettersová., V. Chráska
P. Čejchan, J. Kosinka st.
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.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Plán inventur
Přijetí dotace neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2020
Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
Rozpočtové opatření
Rozpočet obce na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024
Místní poplatky a ceník služeb na rok 2021
Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky
Zápis do kroniky obce za rok 2019
Pronájem nerezové kuchyně
Zpráva finančního výboru obce
Zpráva velitele JPO
Zpráva odborného lesního hospodářství
M. Pedersen a.s. Dodatek ke smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a odstranění
komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2011437/VB/1- Vysokov přípojka nn pro p.č.353_2
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu umístění stavby
Starkoč – rekonstr. nn, nevyhovující zs č.IE-12-2006104/VB/04
Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod a.s.
Dodatek č. II ke Smlouvě o zajištění pečovatelské služby s MěSSS Marie Náchod
Žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do programu „Podpora obnovy a
rozvoje venkova“, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, název akce:
„Oprava místní komunikace „Na Vítův kopec“
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
„Vysokov – přel. VN 35 kV, NN – ŘSD obchvat“, ČEZ Distribuce a.s., zastoupena MATEX
HK s.r.o., Hradec Králové
Darovací smlouva účelová – Městská knihovna Náchod o.p.s.
Kupní smlouva č. Kram/66 – p. p. č. 388/8, 388/1, 388/2 v k. ú. Kramolna
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nájemní smlouva č. Kram/74 – p. p. č. 358, 366/1, 366/2 v k. ú. Kramolna
Cenová nabídka Zvonička – elektrický pohon – automatické zvonění
Cenová nabídka Akustické úpravy Komunitní centrum Vysokov
Darovací smlouva – Hospic Anežky České, Červený Kostelec
Ž8dost o dotaci Královéhradecký kraj – žádost o dotaci na opravu komunikace ke
sběrnému dvoru, žádost o dotaci podpora JPO – rozšíření řidičského oprávnění ze
skupiny „B“ na skupinu „C“ pro členy JPO
Různé:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.00
hodin starostkou obce paní Bc. Renátou Sychrovskou Fiedlerovou. Předsedající přivítala všechny
přítomné, členy zastupitelstva a všechny přítomné občany. Přítomní byli seznámeni s tím, že
zasedání zastupitelstva se koná v době trvání nouzového stavu. Všichni zúčastnění mají
povinnost zajistit si ochranu úst a nosu rouškami či jinými opatřeními a dodržovat min. 2 m
odstupy.
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 10. 12. 2020 do 18. 12.
2020. Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov se koná v době trvání nouzového stavu a dle
usnesení vlády o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů.
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).
Předsedající informovala o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli P. Čejchanem a V. Chráskou. Proti zápisu nebyly podány námitky.
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní
P. Fettersovou, V. Chrásku, návrhovou komisí P. Čejchana, J. Kosinka st., zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

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

Fettersovou, V. Chrásku), návrhovou komisi (P. Čejchana, J. Kosinka st.) 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 – starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva.
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Plán inventur

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 2020 a složení hlavní a dílčí inventarizační komise. K inventarizaci majetku se
postupuje dle vnitřní normy č. 3/2013. Inventarizace bude zahájena dne 04. 01. 2021 a
ukončena dne 31. 01. 2021, inventura se sestavuje ke konci rozvahového dne, tj. k 31. 12.
2020. Podklady k provedení inventarizace budou předány do 19. 12. 2020. Inventarizační
komise zahájí svou činnost dne 19. 12. 2020 a ukončí ji ke dni 31. 01. 2021 do 25. 01. 2021
bude ukončeno zpracování inventurních soupisů. Inventarizační zápis bude zpracován do 27.
01. 2021.
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, D. Mádr, 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 – Z. Kosinka
(starosta SDH), J. Kosinka ml. (předseda kontrolního výboru), V. Chráska, D. Mádr
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

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 – D. Mádr, 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 – D. Mádr, Z.
Kosinka, 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/ Přijatí dotace neinvestiční účelová dotace na výdaje JSDH
obcí na rok 2020

Starostka informovala zastupitele o podání žádosti o neinvestiční dotaci na výdaje jednotek
sboru dobrovolných hasičů na rok 2020 od MV GŘ HSS ČR. Zastupitelstvo obce Vysokov
usnesením č. 06/05/2020 ze dne 27. 08. 2020 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
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neinvestiční účelovou dotace na odbornou přípravu JSDH od MV GŘ HZS ČR ve výši 2.400,- Kč.
Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení přijetí účelové neinvestiční dotace.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí neinvestiční
účelové dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2020 od MV GŘ HZS ČR ve výši 2.400,Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5/ Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku
Obec obdržela finanční příspěvek od KHK na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích za rok 2019, č. j. 33707/2020-MZE-1622 ve výši 60.450,- Kč.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí finančního
příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019
ve výši 60.450,- Kč od KHK.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6/ Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14/2020
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2020 (příloha č. 3).
PŘÍJMY
ODPA

POL

3612
3722

1334
1381
4116
4116
2111
2111

MD

D

Text

Odvody za odnětí ZPF
Daň z hazardních her
HZS GŘ dotace hasiči
KÚ KHK dotace kůrovcová kalamita
Přijatá záloha vodné byty
Svozová známka r.2021

6.000,10.000,2.400,60.450,500,5.000,-

VÝDAJE
ODPA

POL

MD

D

Text

6171
2321
2321

5901
5169
6121

84.350,-6.000,--6.000,--

3399
3399

5194
5175

5.000,--5.000,--

3412
3412

5139
5154

-3.000,-3.000,--

4

Navýšené příjmy přev.do rezervy obce
ČD vytyčení drážní kabel oprava kanalizace
Financováno ČD vytyčení drážní kabel oprava
kanalizace
Balíčky pro děti – rozsvícení vánočního stromu
Fin. Balíčky pro děti – rozsvícení vánočního
stromu
Fin. ČEZ Prodej-záloha EE klubovna
ČEZ Prodej-záloha EE klubovna
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3612
3612
4351
4351
3723
3723
3723
3612
3612
3631
3631
3631
3631
5512
5512
6115
5115
6171

5151
5139
5151
5154
5139
5154
6121
5154
5137
5139
5154
5169
5171
5139
5137
5169
5021
5011

1.000,--1.000,-2.000,--2.000,-15.000,-8.000,--23.000,-5.000,--5.000,--4.000,--10.000,--18.000,-32.000,-10.000,--10.000,-800,--800,-180.000,--

6171
6171
6171
6171

5139
5154
5137
5901

5.000,-20.000,--90.000,-115.000,--

VAK-vodné byty
Fin.VAK-vodné byty
VAK-vodné podporované byty
Fin.VAK-vodné podporované byty
Kontejnery, popelnice plechovky (1)
ČEZ Prodej-záloha EE sběrný dvůr (2)
Fin.výdaje (1) a (2)
ČEZ Prodej-záloha EE byt č.p.142
Fin.ČEZ Prodej-záloha EE byt č.p.142
Fin. oprava veřejného osvětlení
Fin. oprava veřejného osvětlení
Fin. oprava veřejného osvětlení
Oprava veřejného osvětlení
Grizzlymotor-vazák, hadice JPO
Fin. Grizzlymotor-vazák, hadice JPO
Občerstvení volby volební okrsková komise
Fin. občerstvení volby volební okrsková komise
Sporožiro zaměstnanci, SP zaměstnanci, ZP
zaměstnanci, zálohová daň (3)
Kancelářské potřeby -tisk Zpravodaje (4)
Centropol-záloha EE obecní úřad (5)
Fin. nepokryté výdaje (4)
Fin.výdaje z rezervy obce (4-6)

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2020 (příloha č. 4).
PŘÍJMY
ODPA

POL

MD

2411
3612
3639
3745
4351
6310

1111
1211
1382
1511
2111
2111
2111
2111
2111
2141

700,90.000,100,105.000,500,500,10.000,6.000,2.500,100,-

ODPA

POL

MD

6171
1031
1031
2321
2321
3314
3314
3314
3399
3399
3399
3399
3399

5901
5169
5156
5169
6121
5137
5139
5136
5492
5194
5175
5229
5194

D

Text

Daň z příjmů FO
Daň z přidané hodnoty
Zrušený odvod z loterií apod.her
Daň z nemovitých věcí
Výdejní místo ČP
Přijatá záloha vodné-byty
Palivové dřevo
Výpůjčka traktoru, Volvo
Vyúčtování vodné podporované byty
Připsaný úrok KB

VÝDAJE
D

Text

215.400,-3.000,--3.000,-14.500,--14.500,-12.000,--11.000,--1.000,--10.000,-10.000,--4.000,-2.000,-2.000,--

5

Navýšené příjmy přev.do rezervy obce
H.Polonček – zpráva o stavu lesa, OLH
Fin. H.Polonček-zpráva o stavu lesa, OLH
Geometrické zaměření oprava kanalizace
Fin. geometrické zaměření oprava kanalizace
PLANEOElektro-televize knihovna
Fin. PLANEOElektro-televize knihovna
Fin. PLANEOElektro-televize knihovna
Fin.balíčky pro děti-rozsvícení vánočního stromu
Balíčky pro děti-rozsvícení vánočního stromu
Fin. nepokrytých výdajů (1-2)
Mě ČK-příspěvek Sborník Rodným krajem (1)
KPOS balíčky pro seniory (2)
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3429
3429
3612
3612
3631
3631
3631
3631
3639
3722
3722
3722
3723
3723
3725
3725
4351
4351
4351
4351
5213

5139
5169
5151
5139
5139
5154
5169
5171
5171
5138
5139
5169
5137
6121
6121
5169
5169
5154
5171
6121
5139

2.500,-15.000,-1.000,--1.000,-6.000,-5.000,-2.000,-13.000,-24.000,-2.000,-3.000,-5.000,-20.000,--20.000,-61.000,-50.000,-10.000,--10.000,-690.000,--300.000,-22.000,--

6171
3635
6171
6112
6112
6112
6171

5901
6119
5901
5032
5167
5175
5011

-600.500,--250.000,-250.000,-2.000,-500,--2.500,-120.000,--

6171
6171

5031
5038

50.000,-2.000,--

6171
6171
6171
6171
6171
6310
2333
2333
4351
4351
6171

5151
5154
5162
5166
6121
5163
6121
5169
5171
6121
5901

3.000,-20.000,-1.000,-15.000,--100.000,-1.000,--115.000,-115.000,-200.000,--200.000,--112.000,--

Hygienické potřeby komunitní centrum (3)
Akustická studie komunitní centrum (4)
VAK-vodné byty
Fin.VAK-vodné byty
Veřejné osvětlení – lampy (5)
Centropol-záloha EE veřejné osvětlení (6)
Revize VO (7)
EPOS-oprava veřejného osvětlení sběrný dvůr (8)
STROM Praha-oprava traktoru JOHN DEERE (9)
M.Pedersen-popelnice prodej (10)
M.Pedersen-pytle na tříděný odpad (11)
M.Pedersen-vývoz komunálního odpadu (12)
M.Pedersen-kontejnery na tříděný odpad
Fin.M.Pedersen-kontejnery na tříděný odpad
Škaldová-pořez kulatina přístřešky (13)
M.Pedersen-tříděný odpad (14)
MěSSS Marie-soc.péče o obyvatele
Fin. MěSSS Marie-soc.péče o obyvatele
Oprava havarijního stavu střechy č.p.141 a č.p.142
Fin. oprava havarijního stavu střechy
Ochranné pomůcky-respirátory,ochranné rukavice
(15)
Fin. oprava havarijního stavu střechy
Územní plán-převedeno do rezervy
Územní plán-převedeno do rezervy
ZP organizace zastupitelstvo
Školení zastupitelstvo
Fin.ZP organizace +školení zastupitelstvo
Sporožiro zaměstnanci, SP zaměstnanci, ZP
zaměstnanci, zálohová daň (16)
ZP organizace aparát (17)
Kooperativa-pojištění odpovědnosti organizace
(18)
VAK-OÚ vodné (19)
CENTROPOl-záloha EE OÚ (20)
Telefon (21)
Konzultační,poradenské a právní služby (22)
Fin.nepokrytých výdajů
Poplatky bance
Fin.Grantex-poskyt.služeb rybník Nebeský
Grantex-poskyt.služeb rybník Nebeský
Výměna plastových oken č.p.141 a č.p.142
Fin.výměna plastových oken č.p. 141 a č.p. 142
Fin.výdaje z rezervy obce (4-6)

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2020 (příloha č. 5)
VÝDAJE
ODPA

POL

5512
5512
5512
5512
5512

5137
5169
5167
5139
5123

MD

D

Text

25.000,--5.000,--5.000,--4.000,--1.000,--
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Grizzlymotor-lékarnička,rozdělovač
Fin.Grizzlymotor-lékarnička, rozdělovač
Fin.Grizzlymotor-lékarnička, rozdělovač
Fin.Grizzlymotor-lékarnička, rozdělovač
Fin.Grizzlymotor-lékarnička, rozdělovač
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Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtová opatření č.
12/2020, č. 13/2020 a č. 14/2020 která jsou přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7/ Rozpočet obce na rok 2021

Starostka přečetla přítomným návrh rozpočtu na rok 2021. Finanční výbor navrhl a předal
návrh rozpočtu na rok 2021 dne 01. 12. 2020 v 18:00 hodin. Návrh rozpočtu obce Vysokov na
rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce od 1. 12. 2020 do 18. 12.
2020. Čelenové ZO byli s návrhem rozpočtu před jeho vyvěšením seznámeni. Návrh rozpočtu
pro rok 2021: daňové příjmy ve výši 5.992.200,- Kč, nedaňové příjmy 821.500,- Kč, přijaté
dotace od státu na výkon státní správy 116.500,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce ve výši
6.930.200,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.820.000,- Kč, kapitálové (investiční) výdaje ve
výši 4.180.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce 9.000.000,- Kč. K rozpočtu obce nebyly
vzneseny k dnešnímu dni žádné písemné ani ústní připomínky. Výdaje daného roku nejsou kryty
příjmy daného roku. Rozpočet obce pro rok 2021 je navržen tedy jako schodkový v závazných
ukazatelích paragrafech a třídách 1, 4 a 8 v položkách. Schodek rozpočtu ve výši 2.069.800,- Kč
bude pokryt finančními prostředky z minulých let, tj. krytí schodku rozpočtu je zajištěno
zapojením přebytku vytvořeného v předchozích letech. Zastupitelstvo obce projednalo v souladu
s § 102 odst. 2 písm. a) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízeních, ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci místostarostky a předsedy finančního výboru, (popř. předsedy
kontrolního výboru) k provádění jednotlivých rozpočtových opatření a dodatečně je předloží ke
schválení zastupitelstvem. ZO pověřuje místostarostku a předsedu finančního výboru (popř.
předseda kontrolního výboru) k provádění rozpočtových opatření na rok 2021.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočet pro rok 2021
následovně: daňové příjmy ve výši 5.992.200,- Kč, nedaňové příjmy 821.500,- Kč,
přijaté dotace od státu na výkon státní správy 116.500,- Kč, celkové příjmy rozpočtu
obce ve výši 6.930.200,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.820.000,- Kč,
kapitálové (investiční) výdaje ve výši 4.180.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce
9.000.000,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2021 je navržen tedy jako schodkový v
závazných ukazatelích paragrafech a v třídách 1, 4 a 8 v položkách. Schodek
rozpočtu ve výši 2.069.800,- Kč bude pokryt finančními prostředky z minulých let, tj.
krytí schodku rozpočtu je zajištěno zapojením přebytku vytvořeného v předchozích
letech.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje v souladu s § 102
odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
kompetenci místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedy finančního výboru (popř.
zástupce předseda kontrolního výboru) k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujících případech: a) rozpočtové zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj
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na zajištění chodu obce, v případě havárií, nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení
možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. b)
Úhrady pokut, penále a rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledu a další výdaje, kdy
schválené rozpočtové opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován, a v dalších případech. Zastupitelstvo bude informováno o
každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci místostarostky (Z.
Hovorkové) a předsedy finančního výboru (popř. zástupce předsedy kontrolního
výboru) na nejbližším zasedání zastupitelstva s podáním stručného odůvodnění
(odůvodnění lze podávat i ústně).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8/ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024
Starostka seznámila zastupitele s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vysokov na
roky 2022 – 2024, který zpracoval finanční výbor obce dne 01. 12. 2020 v 18:00 hodin na
Obecním úřadě Vysokov. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem, který sloužím
obcím pro střednědobé plánování. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů. V
střednědobém výhledu rozpočtu jsou souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Střednědobý výhled rozpočtu obce byl zveřejněn na
úřední desce od 01. 12. 2020 do 18. 12. 2020. K střednědobému výhledu rozpočtu obce nebyly
vzneseny k dnešnímu dni žádné písemné ani ústní připomínky.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
Zkrácený střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2024

Roky

Příjmy daňové
Příjmy nedaňové
Příjmy kapitálové
Přijaté dotace
Příjmy po konsolidaci
Financování
Příjmy celkem
Výdaje
Investice
Výdaje celkem

2022

2023

2024

6 591
850
1
117
7 559
441
8 000
5 000
3 000
8 000

6 921
860
1
120
7 900
400
8 300
5 300
3 000
8 300

7 960
880
1
127
8 698
702
9 400
5 600
3 800
9 400

Návrh usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu na období 2022 – 2024.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9/ Místní poplatky a ceník služeb na rok 2021
Starostka přítomným přečetla návrh na výši místních poplatků na rok 2021, ceník služeb na rok
2021 včetně poplatků za vývoz popelnic.
Ceník služeb v obci Vysokov rok 2021:
8
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❖ Výpůjčka traktoru s řidičem:
• 550,- Kč/hod.(zaokrouhleno na celé čtvrthodiny nahoru)
❖ Nakladač Volvo s řidičem: 650,- Kč/hod.(zaokrouhleno na celé čtvrthodiny nahoru)
❖ Výpůjčka kontejnerů: 150,- Kč/den + doprava (víkend 300,- Kč + doprava)
❖ Palivové dřevo s dovozem:
✓ Měkké dřevo: 600,- Kč za 1m3,
✓ Tvrdé dřevo: 800,- Kč za 1m3 tvrdé dřevo,
✓ Samovýroba: 150,- Kč za 1m3
❖ Příspěvek k narození dítěte: 2.000,- Kč/1 dítě
❖ Životní jubileum (70,75,80): 500,- Kč + publikace o obci
❖ Svozové známky na rok 2021
✓ Zelená (52 svozů/rok) 3.409,- Kč
✓ Červená (42 svozů/rok) 2.850,- Kč
✓ Žlutá (26 svozů/rok) 1.794,- Kč
✓ Šedá (21 svozů/rok) 1.449,- Kč
✓ Modrá (13 svozů/rok) 912,- Kč
❖ Jednorázové známky a jednorázový svoz v plastovém pytli s logem Marius Pedersen a. s.,
činí 95,- Kč.
Svozovým dnem zůstává PONDĚLÍ. Prodej svozových známek bude zahájen 04. 01. 2021 na
obecním úřadě vždy v úředních hodinách.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje výši místních
poplatků a ceník služeb v obci Vysokov na rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10/ Kontrola využití finančních prostředků pro místní spolky
Předseda kontrolního výboru J. Kosinka ml. seznámil zastupitele s provedeným interním
auditem obce dne 16. prosince 2020 v 16:00 hodin na Obecním úřadě ve Vysokově 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. Kontrolu využití finančních příspěvku provedla pověřené skupina ve
složení: D. Mádr, P. Čejchan (předseda finančního výboru), J. Kosinka ml. (předseda kontrolního
výboru). Výše zmíněné místní spolky obdržely z rozpočtu obce v roce 2020 finanční prostředky
ve výši 10.000,- Kč/každý místní spolek na provoz a režii místních spolků. Kontrolou bylo
zjištěno, že předložené doklady k vyúčtování finančních prostředků odpovídají přidělené částce.
Originály všech dokladů týkajících se vyúčtování příspěvku byly podepsány panem P. Čejchanem
(předsedou finančního výboru), panem Kosinkou J. ml. (předsedou kontrolního výboru) a R.
Sychrovskou Fiedlerovou a opatřeny razítkem obce. Pověřená skupina tímto zkontrolovala
využití finančních prostředků, ověřila správnost vyúčtování a konstatovala, že finanční
prostředky byly využity na provoz a režii SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK
Tenis Vysokov. Pověřená skupina zastupitelů předkládá zastupitelstvu závěrečnou zprávu o
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provedené kontrole poskytnutých finančních prostředků, která je přílohou tohoto zápisu (příloha
č. 6).
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 11 – 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) provedenou kontrolu využití finančních prostředků z
rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK
Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov na provoz a režii. Schvaluje závěrečnou zprávu
vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu obce pro místní spolky SDH Vysokov,
ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov, zpráva je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11/ Zápis do kroniky obce za rok 2019

Starostka přečetla zastupitelům návrh textu Zápisu do kroniky obce za rok 2019. Zastupitelé s
textem souhlasí a pověřují kronikářku paní Mgr. Helenu Bohadlovou k zápisu textu do kroniky
obce Vysokov.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje text Zápisu do
kroniky obce za rok 2019 a pověřuje kronikářku paní Mgr. Helenu Bohadlovou k
zápisu textu do kroniky obce.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12/ Pronájem nerezové kuchyně
Starostka seznámila zastupitele s obdrženou žádostí manželů Majerových o pronájem
nerezové kuchyně včetně příslušenství pro pohostinství č. p. 71 ve Vysokově pro rok 2021.
Zastupitelé souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nerezové kuchyně včetně příslušenství
dle smlouvy na rok 2021.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu nerezové kuchyně s příslušenstvím na rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Starostka seznámila zastupitele s obdrženou žádostí manželů Majerových o prominutí poplatku
za pronájem nerezové kuchyně včetně příslušenství pro pohostinství č. p. 71 ve Vysokově za rok
2020 z důvodu uzavření provozovny pohostinství v důsledku pandemie.
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Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje prominutí poplatku za
pronájem nerezové kuchyně včetně příslušenství pro pohostinství č. p. 71 ve
Vysokov za rok 2020 z důvodu uzavření provozovny pohostinství.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

13/ Zprava finančního výboru obce

Předseda finančního výboru P. Čejchan přečetl zastupitelům zprávu finančního výboru ze dne
1. prosince 2020 v 18:00 hodin na Obecním úřadě Vysokov. Finanční výbor dne 1. prosince
zpracoval Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na
roky 2022 – 2024 (příloha č. 7) zápisu.
Dále informoval zastupitele o zprávě finančního výboru ze dne 9. prosince 2020 v 16:00 hodin
na Obecním úřadě Vysokov, kde finanční výbor vypracoval návrh místních poplatků obce na rok
2021. Ceny svozových známek finanční výbor doporučuje ponechat přesně dle smlouvy od
poskytovatele firmy Marius Pedersen a.s., vzhledem k tomu, že došlo k nárůstu cen přímo od
svozové firmy. Dále finanční výbor překontroloval pokladní knihu za III. Q/2020. (příloha č. 8
zápisu).
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Zprávu finančního
výboru ze dne 1. prosince 2020 (příloha č. 7) a Zprávu finančního výboru ze dne 9.
prosince 2020 (příloha č. 8).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

14/ Zpráva velitele JPO za rok 2020

Velitel JPO pan Kosinka J. ml., přečetl zprávu JPO za rok 2020. Členové JPO se zúčastnili v
náchodské hasičské zbrojnici každoročního školení JPO v počtu 40 hodin. JPO Vysokov se
účastnila několika výjezdů:
• 16. 5. výjezd na požár trafostanice a výjezd na požár pole směr letiště
• 2. 10. výjezd na požár a dohašovací práce do obce Suchý Důl u Police nad Metují
Členové jednotky byli seznámeni s činností jednotky v nouzovém stavu dle doporučení HZS.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 16 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Zprávu velitele JPO
Vysokov za rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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15/ Zpráva odborného lesního hospodáře
Starostka přečetla „Zprávu o stavu lesa obce Vysokov“, obec Vysokov má ve svém majetku
celkem 14,78 ha lesa, z toho 10,12 ha na katastru obce Vysokov a 4,66 ha na katastru obce
Kramolna. Těžba v roce 2020 – těžba kalamitní vítr a kůrovec 275 m3. Zprávu vyhotovil
odborný lesní hospodář p. H. Polonček. Zastupitelé „Zprávu o stavu lesa obce Vysokov“
projednali a schvalují.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 17 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje „Zprávu o stavu lesa
obce Vysokov“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

16/ M. Pedersen a.s. Dodatek ke smlouvě č. 950459 na
zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně
separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008
Starostka přečetla dodatek ke Smlouvě č. 950459 Marius Pedersen a. s., Hradec Králové na
zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek
TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou Marius Pedersen a. s., upravující ceny
svozových známek pro rok 2021, včetně separace a svozu využitelných složek tříděného odpadu
(papír, sklo, plast). Uvedená smlouva se mění s platností od 1. 1. 2021. V tomto dodatku se
mění ceny služeb a ceny svozových známek pro rok 2021. Zastupitelé pověřují starostku k
podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459. Svoz nebezpečného odpadu bude opět provádět Svazek
obcí 1866.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 18 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku ke
Smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně
separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov
a firmou Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a pověřují starostku k podpisu
Dodatku Smlouvy č. 950459.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Starostka přečetla dodatek ke Smlouvě č. 950459 Marius Pedersen a. s., Hradec Králové na
zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně separace a svozu využitelných složek
TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou Marius Pedersen a. s., upravující ceny
za sběr a přepravu 1 ks nádoby – 120 l jedlý olej a tuk. Cena za výsyp 57,- Kč/výsyp. Tato
popelnice bude umístěna na sběrném dvoře obce. Občané mají vývoz oleje v průhledných PET
láhví, umístěných na svých popelnicích ZDARMA. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu
Dodatku Smlouvy č. 950459.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
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Návrh usnesení č. 19 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku ke
Smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu včetně
separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov
a firmou Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a pověřují starostku k podpisu
Dodatku Smlouvy č. 950459.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

17/ Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-122011437/VB/01 – Vysokov – přípojka nn pro p. č. 353_2

Starostka seznámila zastupitelé s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemen - služebnosti
č. IP-12-2011437/VB/1 Vysokov – přípojka nn pro p. č. 353_2 společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035, DIČ: CZ24729035,
zastoupena na základě udělené písemné plné moci společností Energomontáže Votroubek s r.o.,
IČ: 28791274, DIČ: CZ28791274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a tato
zastoupená zmocněncem GGP s r.o., IČ: 04045408, DIČ: CZ04045408 jednající jednatelkou
Gabrielou Ptáčkovou, se sídlem Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují. Obec je
výlučným vlastníkem pozemků par. č. 867/1 v k. ú. Vysokov, zapsáno na LV č. 10001 v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod. Oprávněná je vlastníkem stavby zemní kabelové vedení v délce 7 bm, nacházející se na
výše zmíněném pozemku. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 67313905/2020, potvrzený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod, dne 15.09.2020, č. 235/2020. Geometrický plán je přílohou této smlouvy. Úhrada za
věcné břemene 1.000,- Kč.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 20 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemen služebnosti č. IP-12- 2011437/VB/01 Vysokov – přípojka
nn pro p.č. 353_2 společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035, DIČ: CZ24729035 zastoupena na
základě udělené písemné plné moci společností Energomontáže Votroubek s r.o., IČ:
28791274, DIČ: CZ28791274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a tato
zastoupená zmocněncem GGP s r.o., IČ: 04045408, DIČ: CZ04045408 jednající
jednatelkou Gabrielou Ptáčkovou, se sídlem Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové
Město nad Metují. Zastupitelé pověřují starostku podpisem výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

18/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby Starkoč – rekonstr. nn, nevyhovující
ZS č. IE-12-2006104/VB/04
Starostka seznámila zastupitelé s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby Starkoč – rekonstr. nn, nevyhovující ZS č. IE-1213
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2006104/VB/04 společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, IČ: 247 29 035, DIČ: CZ24729035, zastoupena na základě udělené písemné plné moci
společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ: 150 32 060,
DIČ: CZ15032060. Obec je výlučným vlastníkem pozemků par. č. 747/1 v k. ú. Vysokov,
zapsáno na LV č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Budoucí oprávněná je investorem stavby
nadzemní kabelové vedení nn, předpokládány rozsah omezení nemovitostí Věcným břemenem 8
m2 / 12 m délkových. Kabelové vedení NN provedené kabelem 1-AYKY J4x50mm2 v délce 12
m. Úhrada za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Vysokov je předložen
záměr zřídit věcné břemene k Dotčeným nemovitostem par. č. 747/1 v k. ú. Vysokov, zapsáno
na LV č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 21 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr zřídit věcné
břemene k Dotčeným nemovitostem par. č. 747/1 v k. ú. Vysokov, zapsáno na LV č.
10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Náchod o výměře 8 m2/ 12 m délkových.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 22 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Starkoč –
rekonstr. nn, nevyhovující ZS č. IE-12-2006104/VB/04 se společnosti ČEZ
Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035,
DIČ: CZ24729035 zastoupena na základě udělené písemné plné moci společností
ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ: 150 32 060,
DIČ: CZ15032060. Zastupitelé pověřují starostku podpisem výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

19/ Delegování zástupce obce na valnou hromadu VAK Náchod
a.s.
Obec jako akcionář VAK Náchod a.s. obdržela pozvánku na řádnou valnou hromadu dne 21. 12.
2020 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.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 23 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje delegování starostky
Bc. Renáty Sychrovské Fiedlerové jako zástupce obce k účasti na valné hromadě
VAK Náchod a.s.
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Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

20/ Dodatek č. II ke Smlouvě o zajištění pečovatelské služby
s MěSSS Marie Náchod

Starostka seznámila zastupitele s dodatkem č. II ke Smlouvě o zajištění pečovatelské služby
s MěSSS Marie Náchod. Dodatek č. II řeší změnu u ceny obědů, resp. jejich doplatků. Vyhl. č.
505/2006 Sb., v úplném znění stanoví, že cena dodávaného oběda, nesmí překročit částku 75,Kč. Nepodařilo se zajistit dodavatele obědů za výše uvedenou cenu. Na rok 2021 je smluvně
potvrzeno firmou Trelleborg cena za oběd 85,- Kč. V rámci dodatku je řešen doplatek rozdílu
mezi cenou stanovenou a dodavatelem. Pokud by došlo ke změně vyhlášky, nebyl by rozdíl ceny
obci účtován. Dle vyjádření pracovníka odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje má poskytovatel sociálních věcí 2. možnosti:
a) zajišťovat stravu dle §6, odst. 1 písm. c) je regulován cenou 75,- Kč za oběd,
b) zajišťovat pouze úkon dle §6, odst. 1 písm. c) bod 2) dovoz nebo donáška stravy, tuto stavu
zajišťuje od dodavatele stravovacích služeb na základě „předprodeje“ je klientovi sociálních
služeb přeúčtována cena oběda dle ceníku dodavatele. Tato cena pak nepodléhá regulaci dle
Vyhlášky. Poté by občané platili za oběd skutečnou cenu oběda. Obec by pak pouze doplácela
na zajištění úkonu „dovoz nebo donáška oběda“, který je regulován vyhláškou v maximální výši
pro klienta 30,- Kč. V obci se výše uvedený dodatek č. II týká k dnešnímu dni dvou občanů.
Zastupitelé souhlasí s uzavřením dodatku na dobu určitou do 28.02.2021.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 24 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Dodatek č. II ke
Smlouvě o zajištění pečovatelské služby s MěSSS Marie Náchod a pověřují starostku
k podpisu výše uvedeného dodatku.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

21/ Žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul
Podpora obnovy místních komunikací, název akce: „Oprava
místní komunikace „Na Vítův kopec“
Starostka informovala zastupitele o skutečnosti, že zastupitelstvo na svém zasedání dne
5.12.2018 usnesením č. II/8/2018 schválilo záměr realizace akce "Oprava místní komunikace
„Na Vítův kopec" včetně podání žádosti o dotaci na MMR ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj),
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: Podpora obnovy místních
komunikací, název akce „Oprava místní komunikace „Na Vítův kopec“. Naše žádost byla
zařazena mezi náhradníky a doporučeno obci, podat žádost opětovně v dalším období.
Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na opětovné podání žádosti o dotaci na MMR. V případě
kladného vyřízení žádosti o dotaci, realizace akce II. pol. 2021. Výše dotace 85%. Celkové
náklady projektu 2.149 tis. Kč.
Starostka před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.
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Návrh usnesení č. 25 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr realizace akce
"Oprava místní komunikace „Na Vítův kopec" včetně opětovného podání žádosti o
dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, podprogram: Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací, název akce: Oprava
místní komunikace „Na Vítův kopec“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

22/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby „Vysokov – přel. VN 35 kV, NN – ŘSD
obchvat“, ČEZ Distribuce a.s., zastoupena MATEX HK s.r.o.,
Hradec Králové
Starostka informovala zastupitele, že obci byla doručena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby „Vysokov – přel. VN 35 kV, NN – ŘSD obchvat“,
ČEZ Distribuce a.s., zastoupena společností MATEX HK s.r.o., Hradec Králové. Dne 11.01.2021
bude schůzka na Obecním úřadě Vysokov, kde bude smlouva zástupcům obce podrobně
vysvětlena. Z tohoto důvodu navrhuje starostka tento bod z jednání stáhnout a jeho zařazení
do programu na příští řádné jednání zastupitelstva. Starostka před hlasováním zahájila rozpravu
k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 26 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje stažení bodu č. 22)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
„Vysokov – přel. VN 35 kV, NN – ŘSD obchvat“, ČEZ Distribuce a.s., zastoupena
MATEX HK s.r.o., Hradec Králové 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. 26 bylo schváleno.

24/ Kupní smlouva č. Kram/66 – poz. p. č. 388/8, 388/1,
388/2 v k. ú. Kramolna
Starostka seznámila zastupitele s doručeným návrhem Kupní smlouvy č. Kram/66 investora
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, ve věci veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury „I/33 Náchod, obchvat“ a to v souvislosti s pozemky p. č. 358 a 366 vše v k. ú.
Kramolna. Uvedené pozemky jsou potřebné pro výstavbu „I/33 Náchod, obchvat“, pro kterou
bylo dne 16.02.2016 Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a územního plánování pod
č.j.: MUNAC 9586/2016 vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 4.4.2017.
Obec je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 358 (lesní pozemek) a p. p. č. 366 (lesní
pozemek), připsáno mu takto v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 710 pro obec a k. ú. Kramolna. Rozdělením
pozemku parcelního č. 358 vznikl pozemek parcelní č. 388/8 o výměře 334 m2, rozdělením
pozemku parcelní č. 366 vznikl pozemek parcelní č. 388/1 o výměře 2 184 m2 a pozemek
parcelní č. 388/2 o výměře 17 441m2 vše v k. ú. Kramolna, vše dle geometrického plánu č.
452-53/2019 pro k. ú. Kramolna. V návrhu kupní smlouvy prodávající (obec) prodává pozemek
p. č. 388/8 o výměře 334 m2 (jež vznikl rozdělením pozemku p. č. 358), pozemek p. č. 388/1 o
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výměře 2 184 m2 a parcelní č. 388/2 o výměře 17 441 m2 (který vznikl rozdělením pozemku
parcelní č. 366, vše v k. ú. Kramolna).
Zastupitelstvu je předkládán návrh záměru prodeje pozemků:
• p. č. 388/8 připsáno mu takto v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 710 pro obec a k. ú.
Kramolna o výměře 334 m2.
• pozemek parcelní č. 388/1 připsáno mu takto v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 710 pro obec a k.
ú. Kramolna o výměře 2 184 m2
• parcelní č. 388/2 připsáno mu takto v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 710 pro obec a k. ú.
Kramolna o výměře 17 441m2.
Nedojde-li k uzavření smlouvy, investor pro získání práv k potřebným pozemkům pro veřejně
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury, bude nucen postupovat v souladu s platnými
právními předpisy.
Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 27 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr na prodej
pozemku p. č. 388/8 v k. ú. Kramolna o výměře 334 m2 druh pozemku lesní
pozemek ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod,
pozemku p. č. 388/1 v k. ú. Kramolna o výměře 2 184 m2 druh pozemku lesní
pozemek ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod ,
pozemku p. č. 388/2 v k. ú. Kramolna o výměře 17 441 m2 druh pozemku lesní
pozemek ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

25/ Nájemní smlouva č. Kram/74 – poz. p. č. 358, 366/1,
366/2 v k. ú. Kramolna
Starostka seznámila zastupitele s doručeným návrhem Nájemní smlouvy č. Kram/74 investora
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, ve věci veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury „I/33 Náchod, obchvat“ a to v souvislosti s pozemky p. č. 358 a 366 vše v k. ú.
Kramolna. Uvedené pozemky jsou potřebné pro výstavbu „I/33 Náchod, obchvat“, včetně
následně vyvolaných investic, realizovaných v rámci této stavby- přístupy na pozemky v k. ú.
Kramolna a Městská Kramolna, Přeložka DOK – TO2, přeložka OT, Přeložka PVSEK, příprava
území, technická rekultivace. Pro výstavbu „I/33 Náchod, obchvat“ bylo dne 16.02.2016
Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a územního plánování pod č.j.: MUNAC
9586/2016 vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 4.4.2017.
Obec je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 358 (lesní pozemek) a p. p. č. 366 (lesní
pozemek), připsáno mu takto v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 710 pro obec a k. ú. Kramolna.
Zastupitelstvo je předkládán záměr pronájmu pozemků:
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• pozemek parcelního č. 358, druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví obce Vysokov,
zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod, 194 m2 (plocha dočasného záboru v m2 nad 1 rok), 85
m2 (plocha dočasného záboru v m2 do 1 rok)
• pozemek parcelního č. 366, pozemek dle GP 366/1 druh pozemku lesní pozemek ve
vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, 6 672 m2 (plocha dočasného
záboru v m2 nad 1 rok).
• pozemek parcelního č. 366, pozemek dle GP 366/2 druh pozemku lesní pozemek ve
vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, 410 m2 (plocha dočasného záboru
v m2 nad 1 rok).
Nedojde-li k uzavření smlouvy, investor pro získání práv k potřebným pozemkům pro veřejně
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury, bude nucen postupovat v souladu s platnými
právními předpisy.
Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 28 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr na pronájem
pozemek parcelního č. 358, druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví obce
Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, 194 m2 (plocha dočasného
záboru v m2 nad 1 rok), 85 m2 (plocha dočasného záboru v m2 do 1 rok), pozemek
parcelního č. 366, pozemek dle GP 366/1 druh pozemku lesní pozemek ve
vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, 6 672 m2 (plocha
dočasného záboru v m2 nad 1 rok), pozemek parcelního č. 366, pozemek dle GP
366/2 druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu
vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod, 410 m2 (plocha dočasného záboru v m2 nad 1 rok).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 28 bylo schváleno.

23/ Darovací smlouva účelová – Městská knihovna Náchod,
o.p.s.
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. 29 - 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
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Usnesení č. 29 bylo schváleno.

26/ Cenová nabídka
automatické zvonění

Zvonička

–

elektrický

pohon

–

Starostka informovala zastupitele o doručené cenové nabídce na automatické zvonění včetně
dálkového ovládání zvoničky v obci firmy Zdeněk Kudrnáč – KudrnacNET, Brzice 78, 552 05
Brzice, IČ: 86962604, DIČ: CZ8104243257. Předpokladem pro instalaci je elektro přípojka
v místě instalace 1f 230 V nebo 3f 400 V. V případě 1f 230 V – celková cena 78.900,- Kč bez
DPH, 3f 400V – celková cena 76.900,- Kč bez DPH. V ceně je řídící rozvaděč, mechanizace a
pohon, vzdálené ovládání a připojení k síti internet, instalační práce a programování, doprava.
Platnost cenové nabídky do 31.03.2021. Realizace cca 3 – 5 dní. V souladu s čl. 3 směrnice
obce Vysokov č. 20/2020 pro zadávání zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku malého
rozsahu I. kategorie.
Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 30 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídku
společnosti Zdeněk Kudrnáč – KudrnacNET, Brzice 78, 552 05 Brzice, IČ: 86962604,
DIĆ: CZ8104243257 na automatické zvonění včetně dálkového ovládání zvoničky
v obci Vysokov.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 30 bylo schváleno.

27/ Cenová nabídka akustické úpravy Komunitního centra
Vysokov
Starostka informovala zastupitele o zpracované akustické studii Komunitního centra Vysokov.
V současné době je komunitní centrum bez jakýchkoliv akustických úprav, takže všechny vnitřní
stěny jsou zvuku odrazivé. Dle akustické studie je tento prostor bez akustických úprav
nevyhovující. Akustickou studii zpracovala společnost CzechOneTwo Media Group s.r.o., Ing.
Michal Brůna, se sídlem: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 09513451. Na základě
akustické studie si obec nechala vypracovat cenovou nabídku na akustické úpravy.
Celková cena 250.860,- Kč bez DPH:
1) akustický podhled a závěsný systém: 102.960,- Kč bez DPH
2) rezonační panely frekvenčně laděné dle simulace 89.600,- Kč bez DPH
3) instalace akustického podhledu, doprava rezonátorů, doprava, ubytování 58.300,- Kč bez
DPH
V souladu s čl. 3 směrnice obce Vysokov č. 20/2020 pro zadávání zakázek malého rozsahu se
jedná o zakázku malého rozsahu I. kategorie.
Zastupitelé souhlasí s provedením akustických úprav Komunitního centra Vysokov a akceptují
cenovou nabídku společnosti CzechOneTwo Media Group s.r.o., Ing. Michal Brůna, se sídlem:
Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 09513451 s tím, že obec zakoupí pouze materiál
(192.560,- Kč bez DPH) bez instalace.
Starostka před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 31 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídku
Vysokov společnosti CzechOneTwo Media Group s.r.o., Ing. Michal Brůna, se sídlem:
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Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 09513451 na akustické úpravy
Komunitního centra za cenu 192.560,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 31 bylo schváleno.

28/ 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 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. 32 - 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. 32 bylo schváleno.

29/ Žádost o dotaci Královéhradecký kraj – žádost o dotaci na
opravu komunikace ke sběrnému dvoru, žádost o dotaci
podpora JPO – rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na
skupinu „C“ pro členy JPO
Paní místostarostka seznámila zastupitele s možností podání žádosti z dotačního fondu KÚ
KVHK 21RRD12 na účel: Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro členy
JPO. Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích nesmí přesáhnout 75,76 %
dle žádosti o dotaci. Doba, v němž má být dosaženo účelu je od 1. 1. 2021 do 30 11. 2022.
Naše jednotka – Václav Marek.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 33 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci „Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu „C“ pro členy JPO
Vysokov“, do dotačního programu 21RRD12 Podpora JPO zřízených obcí
v Královéhradeckém kraji.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 33 bylo schváleno.
Paní místostarostka seznámila zastupitele s dotačním programem Královéhradeckého kraje
Program obnovy venkova, účel 1: Opatření 5.2.2. Eliminace regionálních disparit a řešení
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územních specifik kraje. Dotace může být použita na opravu a údržbu místních komunikací.
Obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci na opravu místní komunikace ke sběrnému
dvoru. Lhůta pro podání žádosti do 20. 01. 2021, maximální podíl dotace 50%.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 34 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci „Oprava místní komunikace ke sběrnému dvoru“ do dotačního
programu 21POVU1 Program obnovy venkova.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 34 bylo schváleno.

30/ Různé

❖ D. Mádr – požadavek na rozšíření veřejného osvětlení k novým RD za rybníkem
Nebeským. Nové veřejné osvětlení bude řešeno dodavatelskou firmou + zaměstnanci
obce.
❖ Hovorková, Fettersová, Chráska – požadavek na otočení a sklopení současného
veřejného osvětlení v určitých místech. Občané budou hromadnou sms vyzváni
k uplatnění připomínek a firma, která bude instalovat novou trasu veřejného osvětlení,
provede úpravu lamp stávajícího veřejného osvětlení dle požadavků obyvatel.
❖ Autoškola Náchod – starostka přečetla žádost Autoškoly Náchod o možnost používat
místní komunikaci k Provodovu-Šonovu pro výcvik žáků autoškoly, pro osobní
automobily.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly
sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 35 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje využívání místní
komunikace k Provodovu – Šonovu pro výcvik žáků autoškoly, a to jen pro osobní
automobily.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 35 bylo schváleno.
❖ Rozvojový strategický plán obce Vysokov – starostka informovala zastupitele o cenových
nabídkách na zpracování Rozvojového strategického plánu obce Vysokov. Návrh podoby
dokumentu:
Úvod:
❖ úvod do problematiky dokumentu, cíl zpracování, metodika zpracování
Analytická část – Analýza současného stavu obce:
❖ základní charakteristika obce, demografická charakteristika obyvatel, ekonomika a trh
práce, doprava a dopravní dostupnost, bydlení a veřejné prostranství, technická
infrastruktura, občanská vybavenost, cestovní ruch, životní prostředí
SWOT analýza
Návrhová část
❖ formulace vize, stanovení strategických cílů, návrh opatření
Akční plán
Dotazník pro občany + vyhodnocení
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Závěr
Výstupem bude zpracování 1 dokumentu „Rozvojový strategický plán“. Všechny dokumenty
budou zpracovány v souladu s „Metodikou tvorby PRO“.
V rámci cenového marketingu byly
Pořadí Společnost
Z. Hovorková1.
poradenské činnosti
CEP Centrum
3.
evropského projektování
a.s.
Mgr. Karel Turek
2.

osloveny 3 společnosti:
Sídlo společnosti
Vysokov č. p. 167, 547 01 Náchod,
IČ: 72850507

Výsledná cena
55.000,-

Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 27529576

72.600,-

Hejzlarova 637, 549 32 Velké Poříčí,
IČ: 03530850

65.000,-

Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 36 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ekonomický
nejvýhodnější nabídku společnosti Z. Hovorková-poradenské činnosti, se sídlem
Vysokov č. p. 167, 547 01 Náchod, IČ: 72850507 za celkovou cenu 55.000,- Kč na
zpracování „Rozvojového strategického plánu obce Vysokov“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení č. 36 bylo schváleno.
Paní místostarostka seznámila zastupitele s dotačním programem Královéhradeckého kraje
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje – 21RRDU41 – Podpora zpracování
strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových
dokumentací. Obec podá žádost o dotaci na projekt „Rozvojový strategický plán Obce Vysokov
2021“. Lhůta pro podání žádosti do 27. 01. 2021, maximální podíl dotace 70%.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 37 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci „Rozvojový strategický plán Obce Vysokov 2021“ do dotačního
programu Královéhradeckého kraje č. 21RRDU41 Podpora zpracování strategických
a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových
dokumentací.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Usnesení č. 37 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
❖ Kulturní kalendář na rok 2020
❖ Smlouvy podporované byty
Zastupitelstvo obce ukládá:
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Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petra Fettersová

………………………….

Vlastimil Chráska

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 28. prosince 2020
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 12/2020
4) Rozpočtové opatření č. 13/2020
5) Rozpočtové opatření č. 14/2020
6) Závěrečná zpráva o provedené kontrole poskytnutých finančních prostředků místních
spolků
7) Zprávu finančního výboru ze dne 28. listopadu 2020
8) Zprávu finančního výboru ze dne 9. prosince 2020
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov č. 08/2020 ze dne 18. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Vysokov:
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 – D. Mádr, 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 – D. Mádr, Z. Kosinka, V. Chráska, J. Kosinka ml. (předseda kontrolního výboru). Zastupitelstvo
obce Vysokov schvaluje plán inventur na rok 2020.
4) Schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2020 od MV GŘ HZS ČR ve výši
2.400,- Kč.
5) Schvaluje přijetí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 v e výši
60.450,- Kč od KHK.
6) Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/ 2020, č. 13/2020 a č. 14/2020 .
7) Schvaluje rozpočet pro rok 2021 následovně: daňové příjmy ve výši 5.992.200,- Kč, nedaňové příjmy
821.500,- Kč, přijaté dotace od státu na výkon státní správy 116.500,- Kč, celkové příjmy rozpočtu obce
ve výši 6.930.200,- Kč. Běžné výdaje rozpočtu ve výši 4.820.000,- Kč, kapitálové (investiční) výdaje ve
výši 4.180.000,- Kč, celkové výdaje rozpočtu obce 9.000.000,- Kč. Rozpočet obce pro rok 2021 je navržen
tedy jako schodkový v závazných ukazatelích paragrafech a v třídách 1, 4 a 8 v položkách. Schodek
rozpočtu ve výši 2.069.800,- Kč bude pokryt finančními prostředky z minulých let, tj. krytí schodku
rozpočtu je zajištěno zapojením přebytku vytvořeného v předchozích letech.
8) Schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů kompetenci místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedy finančního výboru (popř. zástupce
předseda kontrolního výboru) k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujících
případech: a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, kdy
zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií, nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. b) Úhrady pokut, penále a
rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledu a další výdaje, kdy schválené rozpočtové opatření je
nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován, a v dalších případech.
Zastupitelstvo bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
místostarostky (Z. Hovorkové) a předsedy finančního výboru (popř. zástupce předsedy kontrolního
výboru) na nejbližším zasedání zastupitelstva s podáním stručného odůvodnění (odůvodnění lze
podávat i ústně).
9) Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2024.
10) Schvaluje výši místních poplatků a ceník služeb v obci Vysokov na rok 2021.
11) Schvaluje ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole) provedenou kontrolu využití finančních prostředků z rozpočtu obce
ve výši 10.000,- Kč pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis
Vysokov na provoz a režii. Schvaluje závěrečnou zprávu vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu
obce pro místní spolky SDH Vysokov, ČČK Vysokov, SK Nohejbal Vysokov, SK Tenis Vysokov, zpráva je
přílohou tohoto zápisu.
12) Schvaluje text Zápisu do kroniky obce za rok 2019 a pověřuje kronikářku paní Mgr. Helenu Bohadlovou
k zápisu textu do kroniky obce.
13) Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nerezové kuchyně s příslušenstvím na rok 2021.
14) Schvaluje prominutí poplatku za pronájem nerezové kuchyně včetně příslušenství pro pohostinství č. p.
71 ve Vysokov za rok 2020 z důvodu uzavření provozovny pohostinství.
15) Schvaluje Zprávu finančního výboru ze dne 1. prosince 2020 (příloha č. 7) a Zprávu finančního výboru ze
dne 9. prosince 2020 (příloha č. 8).
16) Schvaluje Zprávu velitele JPO Vysokov za rok 2020.
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17) Schvaluje „Zprávu o stavu lesa obce Vysokov“.
18) Schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu
včetně separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou
Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a pověřují starostku k podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459.
19) Schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 950459 na zajištění svozu a odstranění komunálního odpadu
včetně separace a svozu využitelných složek TKO z roku 2008 uzavřené mezi Obcí Vysokov a firmou
Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a pověřují starostku k podpisu Dodatku Smlouvy č. 950459.
20) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemen služebnosti č. IP-12- 2011437/VB/01 Vysokov –
přípojka nn pro p.č. 353_2 společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, IČ: 247 29 035, DIČ: CZ24729035 zastoupena na základě udělené písemné plné moci společností
Energomontáže Votroubek s r.o., IČ: 28791274, DIČ: CZ28791274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou a tato zastoupená zmocněncem GGP s r.o., IČ: 04045408, DIČ: CZ04045408 jednající
jednatelkou Gabrielou Ptáčkovou, se sídlem Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují.
Zastupitelé pověřují starostku podpisem výše uvedené smlouvy.
21) Schvaluje záměr zřídit věcné břemene k Dotčeným nemovitostem par. č. 747/1 v k. ú. Vysokov, zapsáno
na LV č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod o výměře 8 m2/ 12 m délkových.
22) Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Starkoč – rekonstr. nn, nevyhovující ZS č. IE-12-2006104/VB/04 se společnosti ČEZ Distribuce a.s., se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035, DIČ: CZ24729035 zastoupena na
základě udělené písemné plné moci společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03
Česká Skalice, IČ: 150 32 060, DIČ: CZ15032060. Zastupitelé pověřují starostku podpisem výše uvedené
smlouvy.
23) Schvaluje delegování starostky Bc. Renáty Sychrovské Fiedlerové jako zástupce obce k účasti na valné
hromadě VAK Náchod a.s.
24) Schvaluje Dodatek č. II ke Smlouvě o zajištění pečovatelské služby s MěSSS Marie Náchod a pověřují
starostku k podpisu výše uvedeného dodatku.
25) Schvaluje záměr realizace akce "Oprava místní komunikace „Na Vítův kopec" včetně opětovného podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací, název akce: Oprava místní komunikace „Na Vítův
kopec“.
26) Schvaluje stažení bodu č. 22) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby „Vysokov – přel. VN 35 kV, NN – ŘSD obchvat“, ČEZ Distribuce a.s., zastoupena MATEX
HK s.r.o., Hradec Králové z programu jednání zastupitelstva s tím, že bude zařazen do programu příštího
řádného jednání zastupitelstva.
27) Schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 388/8 v k. ú. Kramolna o výměře 334 m2 druh pozemku lesní
pozemek ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pozemku p. č. 388/1 v k. ú. Kramolna o výměře 2
184 m2 druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pozemku p. č. 388/2 v k.
ú. Kramolna o výměře 17 441 m2 druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na
listu vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod.
28) Schvaluje záměr na pronájem pozemek parcelního č. 358, druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví
obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod, 194 m2 (plocha dočasného záboru v m2 nad 1 rok), 85 m2 (plocha
dočasného záboru v m2 do 1 rok), pozemek parcelního č. 366, pozemek dle GP 366/1 druh pozemku
lesní pozemek ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, 6 672 m2 (plocha dočasného záboru v m2 nad
1 rok), pozemek parcelního č. 366, pozemek dle GP 366/2 druh pozemku lesní pozemek ve vlastnictví
obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 710 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod, 410 m2 (plocha dočasného záboru v m2 nad 1 rok).
29) 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.
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30) Schvaluje cenovou nabídku společnosti Zdeněk Kudrnáč – KudrnacNET, Brzice 78, 552 05 Brzice, IČ:
86962604, DIĆ: CZ8104243257 na automatické zvonění včetně dálkového ovládání zvoničky v obci
Vysokov.
31) Schvaluje cenovou nabídku Vysokov společnosti CzechOneTwo Media Group s.r.o., Ing. Michal Brůna, se
sídlem: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 09513451 na akustické úpravy Komunitního centra
za cenu 192.560,- Kč bez DPH.
32) 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.
33) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu „C“ pro členy JPO
Vysokov“, do dotačního programu 21RRD12 Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji.
34) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace ke sběrnému dvoru“ do dotačního
programu 21POVU1 Program obnovy venkova.
35) Schvaluje využívání místní komunikace k Provodovu – Šonovu pro výcvik žáků autoškoly, a to jen pro
osobní automobily.
36) Schvaluje ekonomický nejvýhodnější nabídku společnosti Z. Hovorková-poradenské činnosti, se sídlem
Vysokov č. p. 167, 547 01 Náchod, IČ: 72850507 za celkovou cenu 55.000,- Kč na zpracování
„Rozvojového strategického plánu obce Vysokov“.
37) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rozvojový strategický plán Obce Vysokov 2021“ do dotačního
programu Královéhradeckého kraje č. 21RRDU41 Podpora zpracování strategických a koncepčních
dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací.

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Vlastimil Chráska

………………………….

Mgr. Petra Fettersová

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:
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