Zasedání ZO 05/2019 dne 12. 08. 2019

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 05/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 21. srpna
2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, J. Kosinka st., J. Kosinka ml., P. Čejchan, D. Mádr,
Mgr. P. Fettersová
Omluveni: V. Chráska, Z. Hovorková, brig. gen. Mgr. M. Červíček
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

J. Kosinka ml., P. Čejchan
D. Mádr, J. Kosinka st.
P. Fettersová

6 hlasů ano
6 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci „Zdroj
tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov“
Oprava střechy budovy Obecního úřadu Vysokov – marketingový průzkum
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Výzva HZS Královéhradeckého kraje na dotaci JSDH_DOT_V2_2019 – odborná příprava,
zásah, vybavení a opravy JSDH obcí
Různé:
 SFŽP ČR – registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace „Zdroj tepla a otopná
soustava v budově OÚ v obci Vysokov“

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 05. 08. 2019 do 12. 08.
2019.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 6 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 D. Mádr, J. Kosinka ml., návrhovou komisí P. Čejchan, J. Kosinka st., zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (P.
Čejchana, J. Kosinku ml.), návrhovou komisi (D. Mádr, J. Kosinka st.) a zapisovatele
jednání zastupitelstva (P. Fettersová).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu.

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

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení
veřejné zakázky na akci „Zdroj tepla a otopná soustava
v budově OÚ v obci Vysokov“
Starostka informovala zastupitelstvo o průběhu a výsledku výběrového řízení na akci „Zdroj
tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov. Výběrové řízení organizuje a řídí na
základě smlouvy firma TENDRA spol. s r.o., Ořechova 3336, 276 01 Mělník, IČ: 018 20 265,
DIČ:01820265. Veřejná zakázka byla zveřejněna 31. 07. 2019 a lhůta pro doručení nabídek
končila 12. 8. 2019 v 15.00 hodin. Předmětem veřejné zakázky je 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, instalace nové otopné soustavy, stavební práce nejsou předmětem
veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 980.000,- Kč bez DPH. Jednání
hodnotící komise pro otevírání obálek bylo zahájeno ten samý den ihned po uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 2 nabídky:
Č.
obálky

Název právnické nebo
fyzické osoby

1

Miloslav Brslínek

2

Jan Kudláček - TZBK

Adresa
Tylova 807, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem
Spojovací 923, 518 01
Dobruška

IČ

Cena bez DPH

Pořadí

13185063

787.410,80 Kč

2.

74930559

762.370,- Kč

1.

Vzhledem k chybějícím dokumentům budou obě firmy obeslány s žádostí o doplnění nabídky dle
zadávací dokumentace a objasnění nedostatků z podaných nabídek. Termín k doplnění nabídek
do 3 pracovních dní od dne doručení žádosti. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
navrhuje starostka termín příštího jednání zastupitelstva na 21. 08. 2019, kdy budou obě
nabídky posouzeny, a bude rozhodnuto o vítězném uchazeči. Zastupitelstvo obce Vysokov
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ukládá starostce odeslat firmám žádosti o doplnění nabídky dle zadávací dokumentace a
objasnění nedostatků z podaných nabídek.

4/ Oprava střechy budovy
marketingový průzkum

Obecního

úřadu

Vysokov

–

Starostka informovala zastupitelstvo o nutnosti opravy střechy na budově Obecního úřadu
Vysokov. V rámci opravy je nutné obrousit střechu, odrezení, omýt tlakovou hadicí a provést
nátěr antikorozní barvou a nátěr vrchní syntetickou barvou. Výměr střechy 345 m2. Při
marketingovém průzkumu byly poptány 3 firmy:
Č.

Název právnické nebo
fyzické osoby

Adresa

IČ

Cena včetně
DPH

Pořadí

1

Roman Havlík

Běloves 64, 547 01
Náchod

13544524

62.100,- Kč

1.

Rezecká 1134, 549 01
Nové Město nad Metují

68228139

74.390,- Kč

3.

Kladská 108, 547 01
Náchod

73645702

67.275,- Kč

2.

2
3

Luboš Bláha
Malířské a natěračské
práce
Jiří David
Malby - nátěry

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky a schvaluje přidělení veřejní zakázky "Oprava střechy budovy Obecního
úřad Vysokov" uchazeči firmě Roman Havlík, Běloves 64, 547 01 Náchod, IČ:
13544524. Zastupitelé pověřují starostku k podpisu smlouvy o dílo na akci „Oprava
střechy budovy Obecního úřadu Vysokov“.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5/ Rozpočtové opatření č. 7/2019
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/2019.
Příjmy i výdaje se navyšují:
a) příjmy: úhrada dlužného nájemného 16.000,- Kč (§3612 pol. 2132)
b) výdaje se navyšují o částku 16.000,- Kč (geodetické práce oprava komunikace Vítův
kopec §2212 pol. 5169 částka 9.000,- Kč, dohoda komunální služby §3639 pol. 5021
částka 5.000,- Kč, občerstvení §6171 pol. 5175 částka 2.000,- Kč.
Výdaje se nenavyšují, dochází ke změnám pouze v rámci paragrafů.
Výdaje ani příjmy se nenavyšují, dochází pouze k přeúčtování rozpočtové skladby: odúčtování
výstavba komunitního centra 1.299.703,- Kč (§6171 pol.6121) a přeúčtování 1.299.703,- Kč
(§6171 pol.6121 N107, Z5, ÚZ 17969).

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2019, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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6/
Výzva
HZS
Královéhradeckého
kraje
na
dotaci
JSDH_DOT_V2_2019 – odborná příprava, zásah, vybavení a
opravy JSDH obcí
Starostka informovala zastupitele o možnosti podání žádosti o neinvestiční dotaci na výdaje
jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2019 od MV GŘ HSS ČR. Výzva k podání žádosti o
dotaci o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný
zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod a na vybavení o opravy neinvestiční povahy.
Zastupitelé souhlasí s podáním 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 a pověřují starostku k podání žádosti o
dotaci.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje podání žádosti o
neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2019 od
MV GŘ HSS ČR na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH
obce mimo územní obvod a na vybavení o opravy neinvestiční povahy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7/ SFŽP ČR „Zdroj tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci
Vysokov
Starostka informovala zastupitele o doručené Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Ministerstva životního prostředí, z programu: Operační program životního prostředí
2014 – 2020, Název akce: Zdroj tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov,
Identifikační číslo: 115D316011521, financování: účast státního rozpočtu 393.802,80 Kč, vlastní
zdroje 590.704,20 Kč, celkem: 984.507,- Kč s termínem dosažení účelu do 31.12.2022.
Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na schválení přijetí dotace.

Návrh usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje přijetí investiční dotace
na projekt „Zdroj tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov“ od
Ministerstva životního prostředí, zprostředkující subjekt Státní fond životního
prostředí, z programu: Operační program životního prostředí 2014 – 2020 ve výši
393.802,80 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8/ Různé:

 Stížnost xxxxxxxxxx – neupravený pozemek kolem účelové komunikace směr
k č. p. 150, 177, 35 – z plotu trčí polámaná prkna i s hřebíky, ztrouchnivělé
plotové sloupky, neupravená zeleň kolem plotu. V současné době tato komunikace
vypadá jako cesta vedoucí na skládku. Žádáme o nápravu.
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xxxxxxxxxxx – upozorňuje, že se obecní komunikaci splavuje zemina, výkaly od
koní z přilehlého pozemku, nutnost řešit daný problém s majiteli přilehlého
pozemku.
Zastupitelé ukládají starostce vyvolat jednání s majiteli ztrouchnivělého plotu a
zajistit nápravu vzniklé situace.

USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva
3. Rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejní
zakázky "Oprava střechy budovy Obecního úřad Vysokov" uchazeči firmě
Roman Havlík, Běloves 64, 547 01 Náchod, IČ: 13544524. Zastupitelé pověřují
starostku k podpisu smlouvy o dílo na akci „Oprava střechy budovy Obecního
úřadu Vysokov“.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019, které je přílohou zápisu.
5. Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů na rok 2019 od MV GŘ HSS ČR na výdaje za odbornou
přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod a na
vybavení o opravy neinvestiční povahy.
6. Schvaluje přijetí investiční dotace na projekt „Zdroj tepla a otopná soustava
v budově OÚ v obci Vysokov“ od Ministerstva životního prostředí,
zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí, z programu: Operační
program životního prostředí 2014 – 2020 ve výši 393.802,80 Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
 Starostce odeslat firmám žádosti o doplnění nabídky dle zadávací dokumentace a
objasnění nedostatků z podaných nabídek v rámci výběrového řízení na akci „Zdroj
tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov“
 Starostce vyvolat jednání s majiteli dotčeného pozemku, manželi xxxxxxx, a
zajištění nápravy současného stavu
Zapisovatel:

Petra Fettersová

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Jiří Kosinka ml.

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 14. srpna 2019
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 7/2019
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