Zasedání ZO 04/2019 dne 26. 06. 2019

Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zápis č. 04/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 26. června
2019 v 18:00 hodin zasedací místnosti Obecního úřadu Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., P. Čejchan, Mgr. P.
Fettersová, J. Kosinka ml., brig. gen. Mgr. M. Červíček (18:20), V. Chráska
Omluveni: D. Mádr
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

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

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Závěrečný účet obce za rok 2018
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Změna úředních hodin červenec, srpen
Výměna zdroje tepla v budově č. p. 108 – přijetí dotace, projednání smluv na výběrové
řízení, administraci projektu
8. Návrh na odkup pozemku p. č. 182/2 v k. ú. Vysokov
9. Oprava cisterny CAS 25 (vodní čerpadlo)
10. Smlouva o přezkumu hospodaření na rok 2019
11. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
12. EMPLA a.s., Hradec Králové – SEA žádosti územní plán (cenová nabídka)
13. Různé:
❖
Změna technologie – Rybník Bahenní
❖
Klempířské práce – příhradový stožár
Rozšíření programu jednání
14. Záměr č. 126/2018 Královéhradeckého kraje prodat, směnit, darovat pozemky
15. Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov
16. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostkou obce paní Bc. Renátou Sychrovskou Fiedlerovou. Předsedající přivítala všechny
přítomné, členy zastupitelstva a všechny přítomné občany.
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Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vysokov
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 06. 2019 do 26. 06.
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).
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana P.
Čejchan, J. Kosinku ml., návrhovou komisí J. Kosinka st., V. Chráska, 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 (J. Kosinka st., V. Chráska) a
zapisovatele jednání zastupitelstva (Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje program jednání
zastupitelstva a rozšíření programu jednání o body B.14) – B.17).
B. 14) Záměr č. 126/2018 Královéhradeckého kraje prodat, směnit, darovat pozemky
B. 15) Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov
B. 16) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
B. 17) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet Obce Vysokov za rok 2018 (příloha č. 5) byl řádně vyvěšen na úřední i
elektronické desce. Součástí závěrečného je výkaz FIN M12 k 31. 12. 2018 o plnění rozpočtu,
Rozvaha k 31. 12. 2018, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018, Příloha k 31. 12. 2018, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysokov za rok 2018, inventarizační zpráva a návrh
závěrečného účtu Obce Vysokov za rok 2018. Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen na
úřední i elektronické desce od 03. 06. 2019 do 26. 06. 2019, v zákonné lhůtě nebyly vzneseny
žádné ústní ani písemné připomínky od občanů. Návrh Závěrečného účtu Obce Vysokov za rok
2018 obsahuje: rozpis přijatých dotací a jejich vyúčtování, údaje o plnění příjmů a výdajů z rok
2018, neinvestiční příspěvky poskytnuté v roce 2018, majetkoprávní úkony provedené v roce
2018 a stav majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2018, + Zpráva o hospodaření obce za
rok 2018. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 14. 05. 2018 a závěrečné přezkoumání
proběhlo v období od 13. 05. 2019 do 14. 05. 2019, provedl Ing. Jakub Kohout – auditor a Ing.
Jiří Jarkovský, podílející se auditor. Při přezkoumání hospodaření Obce Vysokov za rok 2018
auditorskou společností ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol. č. opr. 567 podle §10 odst.3 písm a)
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky a neuvádí se žádná rizika dle §10
odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Po schválení bude Závěrečný účet řádně vyvěšen na
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úřední i elektronické desce Obce Vysokov do doby schválení nového Závěrečného účtu za rok
2019.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje celoroční hospodaření

obce a Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2018 včetně zprávy auditorské
společnosti ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol. č. opr. 567, Jaroměř s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením – a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru P. Čejchan seznámil zastupitele se zprávou ze schůzky finančního
výboru ze dne 3. června 2019. Předmětem schůzky finančního výboru byla příprava Návrhu
Závěrečného účtu obce Vysokov za rok 2018. Zpráva finančního výboru je přílohou zápisu.
(příloha č. 4)

Návrh usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje zprávu finančního
výboru ze dne 3. června 2019 a je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5/ Rozpočtové opatření 6/2019

Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2019 (příloha č. 3).
Příjmy se navyšují: poplatky za odnětí půdy ze ZPF 2.000,- Kč (pol.1334),
elek.energ.spol.prostor.podporované byty 6.800,- Kč (§4351 pol.2324), přeplatek EE sběrný
dvůr 5.500,- Kč (§3723 pol.2324), přeplatek EE veřejné osvětlení 14.600,- Kč (§3631 pol.
2324), navýšení příjmy odvedeny do rezervy obce.
Výdaje se nenavyšují, dochází ke změnám pouze v rámci paragrafů. Nákup pozemku 42.000,Kč (§3639 pol. 6130), oprava cisterny LIAZ CAS 200.000,- Kč (§5512 pol.5171), smlouvy
tepelné čerpadlo OÚ 201.000,- Kč (§6171 pol.6121), refundace mzdy velitel JPO 3.000,- (§6171
pol.5019), refundace mzdy velitel JPO pojistné 1.500,- Kč (§6171 pol.5039), poplatek
bezdrátový rozhlas 4.500,- Kč (§3341 pol.5169), zaměření komunikace 22.000,- Kč (§2212
pol.6121), DPČ SP organizace 3.000,- Kč, poplatek stavební povolení přístřešek sběrný dvůr
1.500,- Kč (§3723 pol.6121), technické zhodnocení podlimitní elektrická brána sběrný dvůr
10.000,- Kč (§3723 pol.5123), revize J. Novotný sběrný dvůr 5.000,- Kč (§3723 pol.5169) vše
čerpáno z rezervy obce (§6171 pol.5901).
Ochranné oblečení zaměstnanci 2.000,- Kč (§6171 pol.5134) – čerpáno z (§6171 pol.5132),
JPO technická kontrola (§5512 pol.5169) – čerpáno z (§5512 pol.5167), ochranné oblečeny boty
zaměstnanci (§3639 pol.5132) – čerpáno z (§3639 pol.5123).
Výdaje se navyšují – výstavba komunitního centra 5.300.000,- Kč (§6171 pol.6121) hrazeno
z pol.8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtu.
Výdaje ani příjmy se nenavyšují, dochází pouze k přeúčtování rozpočtové skladby: odúčtování
výstavba komunitního centra 1.126.880,- Kč (§6171 pol.6121) a přeúčtování 1.090.580,- Kč
(§6171 pol.6121 N107, Z5, ÚZ 17969), 14.520,- (§6171 pol.6121 N106, Z5, ÚZ 15974),
21.780,- Kč (§6171 pol.6121, N106, Z1).
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Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2019, která je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6/ Změna úředních hodin červenec, srpen

Starostka seznámila zastupitele s navrženou změnou úředních hodin v době letních
prázdnin - v době letních prázdnin tj. od 1. 7. 2019 do 31. 08. 2019 dochází ke změně
úředních hodin Obecního úřadu Vysokov. Úředním dnem pouze středa od 8:00 – 12:00 hodin a
od 13:00 do 17:00 hodin. Výdejní místo České pošty otevřeno. Z důvodu čerpání dovolené
pracovnice výdejního místa pošta uzavřena – od 5. 8. 2019 do 16. 08. 2019.

Návrh usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje změnu úředních hodin v

červenci a srpnu 2019, a to pouze ve středu od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do
17.00 hod.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7/ Výměna zdroje tepla v budově č. p. 108 – přijeté dotace,
projednání smluv na výběrové řízení, administrace projektu
Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 06/03/2019 ze dne 03. 12. 2018 schválilo 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. Dále jsou firmou
TENDRA spol. s.r.o., obci nabízeny i služby týkající se administrace a manažerského řízení
projektu, organizace zadávacího řízení a technického dozoru. Zastupitelstvu jsou předkládány 4
smlouvy, a to na manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
organizaci zadávacího řízení, příkazní smlouva o administraci projektu a příkazní smlouva o
výkonu technického dozoru s firmou TENDRA spol. s.r.o. Obec již s touto firmou spolupracovala
na dotačním projektu na kompostéry.
Zastupitelstvu obce je předkládán návrh schválit smlouvy:
❖ na manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v ceně 29
000,–Kč bez DPH
❖ smlouvu na organizaci výběrového řízení v ceně 19 000,– Kč bez DPH.
❖ příkazní smlouva o výkonu technického dozoru 99.000,- Kč bez DPH
❖ příkazní smlouva o administraci projektu – pokud bude uzavřena Příkazní smlouva o
výkonu technického dozoru bude plnění této smlouvy ZDARMA.

Návrh usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje smlouvy

❖ na manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci "Zdroj tepla o otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov "
❖ smlouvu na organizaci zadávacího řízení na akci " Zdroj tepla o otopná
soustava v budově OÚ v obci Vysokov "
❖ Příkazní smlouvu o administraci projektu na akci „Zdroj tepla o otopná
soustava v budově OÚ v obci Vysokov“
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❖ Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora na akci Zdroj tepla o
otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov“
s firmou TENDRA spol. s.r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 018 20 265 a
pověřují starostku k podpisu smluv.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

14/ Záměr č. 126/2018 Královéhradeckého kraje prodat,
směnit, darovat pozemky
Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 26/03/2018 ze dne 03. 12. 2018 schválilo bezúplatný
převod (přijaté daru) pozemku p. č. 399/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 81
m2) a p. č. 469/6 (ostatní plocha – neplodná půda, o výměře 292 m2) v k. ú. a obci Vysokov,
okr. Náchod z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Vysokov.

Návrh usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje bezúplatný převod

(přijaté daru) pozemků p. č. 399/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře
81 m2) a p. č. 496/6 (ostatní plocha – neplodná půda, o výměře 292 m2) v k. ú. a
obci Vysokov, okr. Náchod, z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce
Vysokov. Pozemky udržuje a využívá obec jako místní komunikaci a plochu
s kontejnery pro tříděný odpad.
Zastupitelstvo obce Vysokov zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s formulací zákazu
zcizení:

„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí,
které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede
vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně
jako pozemky pod komunikacemi v obci a plochu pro umístění kontejnerů na tříděný
odpad, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním
či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný
může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 8 bylo schváleno

15/ Smlouva o nájmu části pozemku par. 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. O část výše uvedený pozemek projevila zájem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která
předložila situační mapu s vytyčením dotčeného pronajatého pozemku o výměře cca 150 m2.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx předložil též situační
mapu s vytyčením dotčeného pronajatého pozemku o výměře cca 163 m2. Zastupitelé navrhují
částku pro jednotlivce 1.000,- Kč / ročně s termínem splatnosti k 30.06. běžného roku s roční
výpovědní lhůtou.
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Návrh usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
nájmu části pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov zapsaného na LV č. 10001 U
katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální
pracoviště
Náchod
pro
obec
a
katastrální
území
Vysokov
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
s ročním
nájemným ve výši 1.000,- Kč splatným k 30.06. běžného roku s roční výpovědní
dobou a pověřují starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno

Návrh usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
nájmu části pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov zapsaného na LV č. 10001 U
katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální
pracoviště
Náchod
pro
obec
a
katastrální
území
Vysokov
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
s ročním
nájemným ve výši 1.000,- Kč splatným k 30.06. běžného roku s roční výpovědní
dobou a pověřují starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 1

Usnesení č. 10 bylo schváleno

8/ Návrh na odkup pozemku p. č. 182/2 v k. ú. Vysokov
Starostka přednesla nabídku k odkupu pozemku p. č. 182/2 v k. ú. Vysokov, zahrada o
výměře 914 m2 od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nabízená cena 40 tis. +
související náklady na převod.

Návrh usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr odkupu
pozemku p. č. 182/2 v k. p. Vysokov, zahrada o výměře 914 m2.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Starostka předkládá zastupitelstvu návrh kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k
nemovitým věcem projednanou a odsouhlasenou právníkem a navrhuje její schválení. (viz
příloha č. 5).

Návrh usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření předložené
Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s prodávající
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx,xxxxxxx kterou obec kupuje do výlučného vlastnictví pozemek p. č. 182/2
zapsaný na LV č. 713 pro obec Vysokov a katastrální území Vysokov v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod. Zastupitelstvo současně pověřuje starostku podpisem smlouvy .
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0
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Usnesení č. 12 bylo schváleno.

10/ Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření
Paní starostka přečetla návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územních
samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí mezi Obcí Vysokov a auditorskou společností
ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř. Předmětem smlouvy je vykonání přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a vydání zprávy o výsledku tohoto
přezkoumání hospodaření za rok 2018 s náležitostmi podle zákona o auditorech, vydání dopisu
vedení, který bude obsahovat souhrn doporučení auditora v návaznosti na provedené
přezkoumání hospodaření. Místem výkonu přezkoumání hospodaření je Obecní úřad Vysokov.
Cena za vykonání přezkoumání je 30.000,- Kč bez DPH. Smlouva je uzavírána na dobu určitou
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a může být ujednáním smluvních stran prodloužena. Přílohou
smlouvy je oprávnění č. 567 vydané Komorou auditorů České republiky. Zastupitelé souhlasí s
návrhem smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a
dobrovolných svazků a pověřují starostku k podpisu smlouvy.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvy o
vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2019 mezi Obcí Vysokov a auditorskou
společností ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1.
2019 do 31. 12. 2019 a zastupitelé pověřuji starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

11/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122017183/VB/1 – Vysokov – knn p. č. 374/2 pro RD Jelen
Paní starostka seznámila zastupitele se Smlouvou zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-2017183/VB/1 Vysokov knn p. č. 374/2 pro RD Jelen mezi Obcí Vysokov v ČEZ Distribuce
a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 247 29 035, DIČ:
CZ24729035 zastoupená na základě plné moci GGP s.r.o., IČ: 040 45 408, DIČ: CZ04045408,
jednající jednatelkou Gabrielou Ptáčkovou, se sídlem Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město
nad Metují. Obec je výlučným vlastníkem par. č. 893 v k. ú. Vysokov, oprávněná je vlastníkem
stavby kabelové vedení NN v délce 8 bm. Rozsah věcného břemene na dotčené nemovitosti je
vymezen v geometrickém plánu č. 648-71/2019 pod č. PGP-336/2019-605. Za věcné břemeno
se zřizuje jednorázová náhrada ve výši 1.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 14 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Smlouvou
zřízení věcného břemene – IV-12-2017183/VB/1 Vysokov knn p. č. 374/2 pro RD
Jelen mezi Obcí Vysokov v ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 247 29 035, DIČ: CZ24729035
zastoupená na základě plné moci GGP s.r.o., IČ: 040 45 408, DIČ: CZ04045408,
jednající jednatelkou Gabrielou Ptáčkovou, se sídlem Nad Stadionem 1311, 549 01
Nové Město nad Metují a pověřuje starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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12/ EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové
Starostka předložila cenovou nabídky firmy EMPLA AG spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11
Hradec Králové, IČ: 259 96 240 na posouzení dodatečně dodaných změn v územním plánu
(zpracování změn SEA). Cenová nabídky je 6.700,- Kč bez DPH a termín konec srpna 2019.
Zastupitelé souhlasí s cenovou nabídkou.

Návrh usnesení č. 15 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídku
firmy EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, IČ: 259
96 240 na zpracování změn SEA s termínem předložení do konce srpna 2019.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

9/ Oprava cisterny CAS 25

Starostka předala slovo zastupiteli J. Kosinka ml. – velitel JPO, který informoval zastupitele o
nutnosti opravy čerpadla vody + příslušenství u hasičské cisterny LIAZ CAS 25. Bez výše
uvedené opravy nebude jednotka JPO výjezduschopná. Byly předložený tři cenové nabídky.
Zastupitelé souhlasí s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou firmy SERVIS D11 s.r.o.,
Kubcova 190, 500 04 Hradec Králové, IČ: 274 99 758, DIČ: CZ27499758 za cenu 165.000,- Kč
bez DPH.

Návrh usnesení č. 16 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje opravu čerpadla vody
+ příslušenství u hasičské cisterny LIAZ CAS 25 dle cenové nabídky firmy SERVIS
D11 s.r.o., Kubcova 190, 500 04 Hradec Králové, IČ: 274 99 758, DIČ: CZ27499758
za cenu 165.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno

16/ Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Starostka informovala zastupitele o žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní
95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198, ve výši 7.500,- Kč. Obec má zájem finančně přispívat
spolkům, charitativním, sociálním a zájmovým organizacím především ve svém okolí, jejichž
činnost se nějakým způsobem dotýká obyvatel obce, proto je zastupitelstvu předložen návrh
neschválit poskytnutí podpory provozu Linky bezpečí.

Návrh usnesení č. 17 - Zastupitelstvo obce Vysokov neschvaluje poskytnutí podpory
provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 613 83 198.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

13/ Různé:
❖ Rybník Bahenní – starostka informovala zastupitele o schůzce s projekční kanceláři
Agroprojekce Litomyšl s.r.o., ohledně stanovení postupu opravy rybníku „Nebeského“.
8
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Vložení těsnící folie by bylo velmi špatně technicky řešitelné, proto projekční kancelář
navrhuje odbahnění a následný násyp jílovité těsnící vrstvy, svahování břehů, opevnění
svahů štěrkodrtí a stabilizaci zdi lomovým kamenem. Součástí bude i oprava
výpustního objektu. Zastupitelé berou danou informaci na vědomí.
❖ Klempířské práce OÚ – starostka informovala zastupitelé o cenové nabídce pana
Martina Hofmana, Brzice 7, 552 05 Brzice, IČ: 150 27 937 na klempířské práce
zapracování prostupu příhradového stožáru střechy na budově OÚ – cena 6.800,- Kč.
Zastupitelé s navrženou cenou souhlasí.

Návrh usnesení č. 18 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje cenovou nabídku
pana Martina Hofmana, Brzice 7, 552 05 Brzice, IČ: 150 27 937 na klempířské práce
zapracování prostupu příhradového stožáru střechy OÚ za cenu 6.800,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno
❖ Manželé Bucharovi – starostka informovala zastupitelé o požáru nemovitosti č. p. 9.
V rámci pomoci obyvatelům č. p. 9 starostka navrhuje finanční pomoc s odstraněním
odpadu. Obec ponese finanční náklady za vývoz odpadu, který vznikl při požáru.
Zastupitelé s návrhem souhlasí.

Návrh usnesení č. 19 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje finanční pomoc
obyvatelům č. p. 9. Obec ponese finanční náklady za vývoz odpadu, který vznikl při
požáru nemovitosti č. p. 9.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.
❖ Traktorové betonové závaží 800 kg – J. Kosinka ml. Informoval zastupitele o
nutnosti zakoupení traktorového betonového závaží o hmotnosti 800 kg z důvodu lepší
manipulovatelnosti s čelním nakladačem. Byl proveden cenový marketingový průzkum.
Ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku poskytla firma Zemědělská a zahradní
technika Agrico s.r.o., Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 492 86 838 za
celkovou částku 17.533,- Kč s DPH.

Návrh usnesení č. 20 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje nákup betonového
závaží 800 kg na traktor John Deere od firmy Zemědělská a zahradní technika
Agrico s.r.o., Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 492 86 838 za celkovou
částku 17.533,- Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

17/ Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 3/2019
Starostka seznámila zastupitelé s vícenáklady, které vznikly při stavební akci „Stavební úprvy
a změna v užívání objektu č. p. 141, Vysokov – byt 1.PP“ na pozemku p. č. st. 124, k. ú.
Vysokov přestavbě bytu v č. p. 141. Stavbu provádí firma DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke
9
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Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 83 383. Vícenáklady souvisí s vybouráním podlahy
v č. p. 141, úpravou povrchu, rozšíření bytu do komory, vybudování sádrokartonových
konstrukcí, obklady a dlaždice v nově vzniklých prostorech koupelny. Celkové vícenáklady
99.804,- Kč bez DPH tj. 114.774,60 s DPH. Posunutí termínu vyhotovení a předání díla do
23.08.2019.

Návrh usnesení č. 21 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 3/2019 s firmou Delta Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549
32 Velké Poříčí, IČ: 252 83 383 a pověřují starostku k podpisu Dodatku č. 1.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 8 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

USNESENÍ – REKAPITULACE
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2. Schvaluje program jednání zastupitelstva a rozšíření programu jednání
zastupitelstva o body B.14.) – B.17.).
3. Schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Vysokov za rok
2018 včetně zprávy auditorské společnosti ÚČTY spol. s r.o., auditorská spol.
č. opr. 567, Jaroměř s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením – a to
bez výhrad.
4. Schvaluje zprávu finančního výboru ze dne 3. června 2019 a je přílohou
zápisu.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019, které je přílohou zápisu.
6. Schvaluje změnu úředních hodin v červenci a srpnu 2019, a to pouze ve středu
od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 17.00 hod.
7. Schvaluje smlouvy: na manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akci "Zdroj tepla o otopná soustava v budově OÚ v obci
Vysokov ", smlouvu na organizaci zadávacího řízení na akci " Zdroj tepla o
otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov ", Příkazní smlouvu o
administraci projektu na akci „Zdroj tepla o otopná soustava v budově OÚ
v obci Vysokov“, Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora na
akci Zdroj tepla o otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov“ s firmou
TENDRA spol. s.r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 018 20 265 a pověřují
starostku k podpisu smluv.
8. Schvaluje bezúplatný převod (přijaté daru) pozemků p. č. 399/3 (ostatní
plocha – ostatní komunikace, o výměře 81 m2) a p. č. 496/6 (ostatní plocha –
neplodná půda, o výměře 292 m2) v k. ú. a obci Vysokov, okr. Náchod,
z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Vysokov. Pozemky
udržuje a využívá obec jako místní komunikaci a plochu s kontejnery pro
tříděný odpad. Zastupitelstvo obce Vysokov zároveň souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy s formulací zákazu zcizení: „Dárce si vyhrazuje k tíži
obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede
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vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej
výhradně jako pozemky pod komunikacemi v obci a plochu pro umístění
kontejnerů na tříděný odpad, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej
nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej
k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze
po předchozím písemném souhlasu dárce“.
9. Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov
zapsaného na LV č. 10001 U katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se
sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště Náchod pro obec a katastrální
území
Vysokov
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s ročním nájemným ve výši 1.000,- Kč
splatným k 30.06. běžného roku s roční výpovědní dobou a pověřují starostku
k podpisu smlouvy.
10.
Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 62/2 v k. ú.
Vysokov zapsaného na LV č. 10001 U katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště Náchod pro obec a
katastrální
území
Vysokov
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s ročním nájemným ve výši 1.000,- Kč
splatným k 30.06. běžného roku s roční výpovědní dobou a pověřují starostku
k podpisu smlouvy.
11.
Schvaluje záměr odkupu pozemku p. č. 182/2 v k. p. Vysokov, zahrada o
výměře 914 m2.
12.
Schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy o převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem s prodávající MUDr. Květoslavou Kopáčkovou, nar.:
05. 03. 1953, bytem Bartoňova 847, 530 12 Pardubice, kterou obec kupuje do
výlučného vlastnictví pozemek p. č. 182/2 zapsaný na LV č. 713 pro obec
Vysokov a katastrální území Vysokov v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Zastupitelstvo
současně pověřuje starostku podpisem smlouvy.
13.
Schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za rok
2019 mezi Obcí Vysokov a auditorskou společností ÚČTY spol. s r.o., Jaroměř.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a
zastupitelé pověřuji starostku k podpisu smlouvy.
14.
Schvaluje uzavření Smlouvou zřízení věcného břemene – IV-122017183/VB/1 Vysokov knn p. č. 374/2 pro RD Jelen mezi Obcí Vysokov v ČEZ
Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČ: 247 29 035, DIČ: CZ24729035 zastoupená na základě plné moci
GGP s.r.o., IČ: 040 45 408, DIČ: CZ04045408, jednající jednatelkou Gabrielou
Ptáčkovou, se sídlem Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují a
pověřuje starostku k podpisu výše uvedené smlouvy.
15.
Schvaluje cenovou nabídku firmy EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou
305, 503 11 Hradec Králové, IČ: 259 96 240 na zpracování změn SEA
s termínem předložení do konce srpna 2019.
16.
Schvaluje opravu čerpadla vody + příslušenství u hasičské cisterny LIAZ
CAS 25 dle cenové nabídky firmy SERVIS D11 s.r.o., Kubcova 190, 500 04
Hradec Králové, IČ: 274 99 758, DIČ: CZ27499758 za cenu 165.000,- Kč
bez DPH.
17.
Neschvaluje poskytnutí podpory provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95,
181 02 Praha 8, IČ 613 83 198.
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18.
Schvaluje cenovou nabídku pana Martina Hofmana, Brzice 7, 552 05
Brzice, IČ: 150 27 937 na klempířské práce zapracování prostupu
příhradového stožáru střechy OÚ za cenu 6.800,- Kč.
19.
Schvaluje finanční pomoc obyvatelům č. p. 9. Obec ponese finanční
náklady za vývoz odpadu, který vznikl při požáru nemovitosti č. p. 9.
20.
Schvaluje nákup betonového závaží 800 kg na traktor John Deere od
firmy Zemědělská a zahradní technika Agrico s.r.o., Čapkova 802, 517 21
Týniště nad Orlicí, IČ: 492 86 838 za celkovou částku 17.533,- Kč s DPH.
21.
Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019 s firmou
Delta Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 252 83 383
a pověřují starostku k podpisu Dodatku č. 1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

J. Kosinka ml.

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 6. července 2019
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 6/2019
4) Zpráva finančního výboru
5) Návrh kupní smlouvy
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