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Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV
Zápis č. 06/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 8. října 2020 v
17:00 hodin v komunitním centru Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., D. Mádr, Mgr. P. Fettersová,
J. Kosinka ml., P. Čejchan

Omluveni: brig. gen. Mgr. M. Červíček, V. Chráska
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

P. Fettersová, D. Mádr
J. Kosinka ml., P. Čejchan
Z. Hovorková

7 hlasů ano
7 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Smlouva o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci „Výměna plastových
oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci „Havarijní stav
střechy na objektu Vysokov č. p. 141 a č. p. 142
Administrace výběrového řízení malého rozsahu na akci „PD odkanalizování obce Vysokov mimo VD
Rozkoš“ – nabídková cena CEP a.s., Hradec Králové
Záměr prodeje pozemku p. č. 45/15 v k. ú. Vysokov
Rozpočtové opatření
Různé:
 odstranění obrubníků před pozemkem p. Duška

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 konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. 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 01. 10. 2020. do 08. 10. 2020. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Předsedající informovala o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Mgr. Petrou Fetterosovou a Petrem Čejchanem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
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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
Mgr. P. Fettersovou, D. Mádr, návrhovou komisí J. Kosinku ml., P. Čejchana, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.

Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (Mgr.
P. Fettersovou, D. Mádra), návrhovou komisi (J. Kosinku ml., P. Čejchan) a
zapisovatele jednání zastupitelstva (Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s
pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Smlouva o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele

Starostka seznámila zastupitele s návrhem Smlouvy o společném zadávání a o zmocnění
centrálního zadavatele zaslanou Městem Nové Město nad Metují, se sídlem: náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 00272876. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a
povinností centrálního zadavatele (Nové Město nad Metují) a jednotlivých sdružených zadavatelů
(obcí) k třetím osobám v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky: „Sdružené služby
dodávky elektrické energie“. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby dosažení účelu, pro
který byla uzavřena, tj. do doby uzavření smluv s vybraným dodavatelem služeb na veřejnou
zakázku. Tuto službu obec využívala i v minulosti. Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu. V
rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvu o společném
zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele mezi Obcí Vysokov a Městem Nové
Město nad Metují, se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ:
00272876. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem výše uvedené Smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
„Výměna plastových oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“
Zastupitelstvo obce Vysokov svým usnesením č. 06/04/2020 ze dne 13.7.2020 rozhodlo o
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna plastových oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142"
a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové řízení. Předběžná předpokládaná cena díla byla
stanovena na 200.000,- bez DPH. V souladu s čl. 3 směrnice obce Vysokov č. 20/2020 pro
zadávání zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku malého rozsahu III. kategorie, neboť po
konzultaci s administrátorem výběrového řízení společností granTEX s.r.o., Praha 1 musela být tato
veřejná zakázka soutěžena ve stejném režimu, jako byla soutěžena veřejná zakázka „Sociální
2

Zasedání ZO 06/2020 dne 08. 10. 2020
2020

bydlení v obci Vysokov“. Veřejná zakázka byla zveřejněna 17. září 2020. Otevírání obálek a
hodnocení nabídek proběhlo 5. 10. 2020. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno 7
nabídek. Zastupitelstvu je předkládán "Protokol o otevírání obálek, hodnocení a posouzení
nabídek" a návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky (příloha č.
2). Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky, a to na
základě 90 % nejnižší nabídková cena bez DPH, a 10% délka doby realizace v kalendářních dnech.
Na základě výše uvedených kritérií byly nabídky seřazeny následovně:
Č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OBCHODNÍ NÁZEV FIRMY
NEBO NÁZEV ÚČASTNÍKA
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

K.T.O. reality s.r.o.
PROPLAST K s.r.o.
OPENBLU s.r.o.
DOMIVO s.r.o.
WINDOW Holding a.s.
AJKO CZ s.r.o.
DONAP Česká Skalice s.r.o.

IČO

VÝŠE NABÍDKOVÉ
CENY V KČ BEZ
DPH

DÉLKA REALIZACE
V KALENDÁŘNÍCH
DNECH

VÝSLEDNÝ
BODOVÝ ZISK

25287664
25950231
28795199
03771351
28436024
27474631
07598696

147.527
162.334
150.373,29
162.497,20
172.449,38
178.832
198.300

11 dnů
4 dny
14 dnů
5 dnů
14 dnů
15 dnů
9 dnů

93,6364
91,7908
91,1537
89,7088
86,9933
76,912
74,9563

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy K.T.O. reality s.r.o., Orlická 245,
Třebechovice pod Orebem, IČ: 25287664 za cenu 147.527,- Kč bez DPH, která splnila všechny
požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvu je proto předkládán návrh usnesení na
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky o přidělení veřejné zakázky uchazeči K.T.O. reality s.r.o.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Vysokov rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky "Výměna plastových oken Vysokov č. p.
141 a č. p. 142" uchazeči K.T.O. reality s.r.o., Orlická 245, Třebechovice pod Orebem,
IČ: 25287664.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o dílo č. 5/2020 na akci „Výměna plastových
oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“ s vítěznou firmou K.T.O. reality s.r.o., Orlická 245,
Třebechovice pod Orebem, IČ: 2528766. Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto
bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvu o dílo č. 5/2020
mezi Obcí Vysokov a vítězným uchazečem společností K.T.O. reality s.r.o., Orlická 245,
Třebechovice pod Orebem, IČ: 2528766 na veřejnou zakázku „Výměna plastových
oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“ za cenu 147.527 Kč bez DPH, 169.656,05 Kč s DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Starostka předložila zastupitelům návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 5/2020 na akci „Výměna
plastových oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“. Důvodem uzavření dodatku k výše uvedené
smlouvě je zrušení položky v rozpočtu „mřížky ve skle“ (méněpráce).
Méněpráce: 7.219 Kč bez DPH,
1.082,85 Kč DPH
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8.301,85 Kč s DPH.
Celková cena díla po započtení méněprací:

140.308,00 Kč bez DPH,
21.046,20 Kč DPH
161.354,20 Kč s DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Dodatku č. 1 Smlouvy o
dílo č. 5/2020 na akci „Výměna plastových oken Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“s firmou
K.T.O. reality s.r.o., Orlická 245, Třebechovice pod Orebem, IČ: 2528766.
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 5/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5/ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
„Havarijní stav střechy na objektu Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“

Zastupitelstvo obce Vysokov svým usnesením č. 08/05/2020 ze dne 27.08.2020 rozhodlo o
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Havarijní stav střechy na objektu Vysokov č. p. 141 a č.
p. 142" a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové řízení. Předběžná předpokládaná cena díla byla
stanovena na 700.000,- bez DPH. V souladu s ustanovení čl. 6 platné směrnice obce Vysokov č.
20/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu nemusí být dodržen v případě zadání zakázky řešící bezprostřední následky
havarijních stavů, živelních pohrom, odvracení možného obecného ohrožení. V takovém případě,
může být rozhodnuto o výjimce ze směrnice obce Vysokov č. 20/2020 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu., což bylo konzultováno i s administrátorem výběrového řízení společností
granTEX s.r.o., Praha 1“. Veřejná zakázka byla zveřejněna 22. září 2020 na úřední desce Obecního
úřadu Vysokov a „elektronické úřední desce“ a emailem bylo osloveno 7 potenciálních dodavatelů.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 7. 10. 2020. Ve lhůtě pro podání nabídek byla
zadavateli doručena 1 nabídka společnosti Petana Jan, se sídlem Šonov u Nového Města nad
Metují 186, 549 08 Provodov – Šonov, IČ: 63188228 s cenou 618.265,73 Kč bez DPH.
Zastupitelstvu je předkládán návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné
zakázky (příloha č. 2) firmě Petana Jan, se sídlem Šonov u Nového Města nad Metují 186, 549 08
Provodov – Šonov, IČ: 63188228 s nabídkovou cenou 618.265,73 Kč bez DPH. Rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky bude uveřejněno na úřední desce
Obecního úřadu Vysokov a „elektronické úřední desce“ a uchazeči předáno osobně popř. emailem.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce Vysokov rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky "Havarijní stav střechy na objektu
Vysokov č. p. 141 a č. p. 142" uchazeči Petana Jan, se sídlem Šonov u Nového Města
nad Metují 186, 549 08 Provodov Šonov, IČ: 63188228. Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky bude uveřejněno na úřední desce
Obecního úřadu Vysokov a „elektronické úřední desce“ a uchazeči předána osobně
popř. emailem.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o dílo č. 6/2020 na akci „Havarijní stav střechy
na objektu Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“ s vítěznou firmou Petana Jan, se sídlem Šonov u Nového
Města nad Metují 186, 549 08 Provodov Šonov, IČ: 63188228. Předsedající před hlasováním zahájil
rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvu o dílo č. 6/2020
mezi Obcí Vysokov a Petana Jan, se sídlem Šonov u Nového Města nad Metují 186, 549
08 Provodov Šonov, IČ: 63188228 na veřejnou zakázku „Havarijní stav střechy na
objektu Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“ za cenu 618.265,73 Kč bez DPH, 711.005,59 Kč
s DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Starostka předložila zastupitelům návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 6/2020 na akci „Havarijní
stav střechy na objektu Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“. Důvodem uzavření dodatku k výše uvedené
smlouvě je změna krytiny (Bramac Tegalit nahrazen Bramac Classic Protector), snížení počtu
sněhové zachytávače, stavba a pronájem lešení a instalace hromosvodů (méněpráce, vícepráce).
Méněpráce: 24.700,64 Kč bez DPH,
3.705,10 Kč DPH
28.405,74 Kč s DPH.
Celková cena díla po započtení méněprací:
593.565,09 Kč bez DPH,
89.034,76 Kč DPH
682.599,85 Kč s DPH.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Dodatku č. 1 Smlouvy o
dílo č. 6/2020 na akci „Havarijní stav střechy na objektu Vysokov č. p. 141 a č. p.
142“s firmou Petana Jan, se sídlem Šonov u Nového Města nad Metují 186, 549 08
Provodov Šonov, IČ: 63188228. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem Dodatku
č. 1 Smlouvy o dílo č. 6/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

6/ Administrace výběrového řízení malého rozsahu na akci „PD
odkanalizování obce Vysokov mimo VD Rozkoš“ – nabídková cena CEP
a.s., Hradec Králové
Starostka informovala zastupitele o cenové nabídce společnosti CEP a.s., Hradec Králové za
administraci VZMR nedělenou na části 27.000,- Kč. Pro přesné stanovení druhu veřejné zakázky, je
nutné zpracovat cenový průzkum trhu mezi potenciálními dodavateli PD, neboť pokud by cena
překročila hranici 2 mil. Kč bez DPH, musela by se zakázka soutěžit v režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek a pak by se podstatně lišila cena za administraci VZ. Z výše uvedených důvodů
je nutné provést cenový průzkum trhu jak na „PD odkanalizování obce Vysokov mimo VD Rozkoš“
(aktualizovaná PD kanalizace z roku 2010), tak i na „PD na přivaděč kanalizace po KÚ ProvodovaŠonova a dále na ČOV Nové Město nad Metují. Na základě výše uvedených skutečností starostka
kontaktovala potenciální uchazeče, bohužel do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou relevantní
průzkum trhu. V současné době spolupracujeme s projektanty VaK Náchod a.s., kteří nám přislíbili
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vypracování cenového průzkumu trhu na obě projektové dokumentace. Poté bude tento průzkum
zaslán CEP a.s., Hradec Králové, která obci doručí adekvátní cenovou nabídku na administraci VZ.
Zastupitelstvo bere danou informaci starostky na vědomí.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce Vysokov bere na vědomí informaci
starostky.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

7/ Záměr prodeje pozemku p. č. 45/15 v k. ú. Vysokov
Starostka informovala zastupitele o doručené žádosti pana Ing. Tomáše Bezděka, trvalým bytem
Řešetova Lhota 90, 547 01 Studnice o odkup pozemku p. č. 45/15 v k. ú. Vysokov, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č.
LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod o výměře
16 m2. Obec tento obecní pozemek k ničemu nevyužívala. Také neexistuje záměr pro jeho využití
obcí. Zastupitelstvu je předkládán návrh záměru na prodej pozemku p. č. 45/15 v k. ú. Vysokov,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na
listu vlastnictví č. LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod o výměře 16 m2. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V
rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr na prodej
pozemku p. č. 45/15 v k. ú. Vysokov o výměře 16 m2 druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV
10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

8/ Rozpočtové opatření č. 10/2020
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2020 (příloha č. 3).
PŘÍJMY
ODPA

POL

3612
3639
3745

2111
2111
2111

MD

D

Text

1.000,-5.000,-1.000,--

Byty-přijatá záloha služby
Prodej palivového dřeva
Výpůjčka traktoru,Volvo

VÝDAJE
ODPA

POL

6171
2212
3612
6171
6171
6171
6171

5901
6121
5154
5154
5134
5166
5901

MD

D

Text

7.000,-403.000,-10.000,-20.000,-3.000,-10.000,--446.000,--
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Navýšené příjmy přev.do rezervy obce
PD chodník Starkoč-Vysokov (1)
ČEZ,záloha EE č.p.141,č.p.142 (2)
ČEZ,záloha EE OÚ (3)
Pracov.oblečení zaměs. (4)
Poradentsví,právní služby (5)
Fin.výdaje z rezervy obce (1-5)
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Dále došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých paragrafů (příloha č. 3).
Paní starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2020 (příloha č. 4).
PŘÍJMY
ODPA

POL

3399
3639
3745

1381
2111
2111
2111

MD

D

Text

2.000,-1.000,-5.000,-9.000,--

Daň z hazardních her
Prodej palivového dřeva
Výpůjčka traktoru,Volvo

VÝDAJE
ODPA

POL

6171
3639
3723
6171
6171
6171
6171
3725
3722

5901
5171
5154
5133
5132
5139
5901
5169
5169

MD

D

Text

17.000,-6.000,-6.000,-500,-3.000,-5.000,--20.500,-30.000,--30.000,--

Navýšené příjmy přev.do rezervy obce
Oprava traktor John Deere(1)
ČEZ,záloha EE sběrný dvůr (2)
Léky lékárnička (3)
Ochranné pomůcky zaměstnanci (4)
Kancelářské pomůcky (5)
Financovány výdaje z rezervy obce (1-5)
Tříděný odpad
Financován tříděný odpad

Dále došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých paragrafů (příloha č. 4).
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 12 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje rozpočtové opatření č.
10/2020 (příloha č. 3) a rozpočtové opatření č. 11/2020 (příloha č. 4).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

7/Různé:
 Odstranění obrubníku na místní komunikaci před pozemkem pana K. Duška
Starostka seznámila zastupitele s žádostí pana K. Duška o odstranění obrubníku z obecní
komunikace před jeho pozemkem z důvodu zřízení sjezdu na pozemek. Poté paní starostka
předala slovo přítomnému panu K. Duškovi, který zastupitelům vysvětlil svůj záměr. Pan K.
Dušek potřebuje snížit obrubníky z důvodu realizace sjezdu na jeho pozemek. V případě
kladného vyjádření obce, pan K. Dušek na své náklady zajistí snížení obrubníků při vjezdu
na jeho pozemek. Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V
rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 13 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje záměr pana K. Duška na
snížení obrubníku při vjezdu na jeho pozemek, snížení obrubníku zajistí na své náklady.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7 hlasů
7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 13 bylo schváleno.
 J. Klesl – požaduje opětovné zaměření svého pozemku a obnovení označení, které mu bylo
odstraněno při hrabání příkopu na jeho pozemku.
Paní starostka si převzala od pana J. Klesla původní zaměření z roku 2008 a bude
kontaktovat geodeta, který provede zaměření a vytyčení pozemku pana J. Klesla u místní
komunikace Vysokov – Kramolna.
 J. Klesl - stěžuje na nepřehlednost křižovatky při vjezdu do ulice ke sběrnému dvoru.
Požaduje odstranit keře z křižovatky. J. Kosinka ml. – keře jsou pravidelně v jarních
měsících setřihávány, tak aby nebránily v rozhledových poměrech křižovatky.
 J. Kosinka st. – možnost odkupu obecního moštovače a drtiče. Dříve byl moštovač a drtič
ovoce hojně využíván občany obce, v současné době není takřka žádný zájem. Zvážit, za
moštovač a drtič ovoce nabídnout k prodeji.
 J. Kosinka ml. – občané bytové domu č. p. 145 požadují rozšíření parkoviště o dvě stání na
obecní pozemek p. č. 302/1 v k. ú. Vysokov, druh pozemku zahrada ve vlastnictví obce
Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Obyvatelé bytového domu č. p. 145 v případě kladného
stanoviska si parkoviště pro dvě stání vybudují na své náklady.
Starostka – vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek nacházející se v těsné blízkosti sloupu
ve vlastnictví ČEZ, je nutné požádat o souhlasné stanovisko vlastníka inženýrské sítě. Dále
je nutné u Katastrálního úřadu Náchod ověřit druh pozemku – zahrada, zda z hlediska
ochrany ZPF je možné realizovat záměr odstavných parkovacích ploch.

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

D. Mádr

………………………….

Mgr. Fettersová Petra

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 4. září 2020
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Rozpočtové opatření č. 8/2020
4) Rozpočtové opatření č. 9/2020
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov č. 06/2020 ze dne 08. 10. 2020
Zastupitelstvo obce Vysokov:
1) Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2) Schvaluje program jednání zastupitelstva
3) Schvaluje Smlouvu o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele mezi Obcí Vysokov a
Městem Nové Město nad Metují, se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ:
00272876. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem výše uvedené Smlouvy.
4) Rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky "Výměna plastových oken
Vysokov č. p. 141 a č. p. 142" uchazeči K.T.O. reality s.r.o., Orlická 245, Třebechovice pod Orebem, IČ:
25287664.
5) Schvaluje Smlouvu o dílo č. 5/2020 mezi Obcí Vysokov a vítězným uchazečem společností K.T.O. reality
s.r.o., Orlická 245, Třebechovice pod Orebem, IČ: 2528766 na veřejnou zakázku „Výměna plastových oken
Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“ za cenu 147.527 Kč bez DPH, 169.656,05 Kč s DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostku podpisem příslušné smlouvy.
6) Schvaluje Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 5/2020 na akci „Výměna plastových oken Vysokov č. p. 141 a č. p.
142“s firmou K.T.O. reality s.r.o., Orlická 245, Třebechovice pod Orebem, IČ: 2528766. Zastupitelstvo
pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 5/2020.
7) Rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky "Havarijní stav střechy na
objektu Vysokov č. p. 141 a č. p. 142" uchazeči Petana Jan, se sídlem Šonov u Nového Města nad Metují
186, 549 08 Provodov Šonov, IČ: 63188228. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné
zakázky bude uveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Vysokov a „elektronické úřední desce“ a
uchazeči předána osobně popř. emailem.
8) Schvaluje Smlouvu o dílo č. 6/2020 mezi Obcí Vysokov a firmou Petana Jan, se sídlem Šonov u Nového
Města nad Metují 186, 549 08 Provodov Šonov, IČ: 63188228 na veřejnou zakázku „Havarijní stav střechy
na objektu Vysokov č. p. 141 a č. p. 142“ za cenu 618.265,73 Kč bez DPH, 711.005,59 Kč s DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.
9) Schvaluje Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 6/2020 na akci „Havarijní stav střechy na objektu Vysokov č. p.
141 a č. p. 142“s firmou Petana Jan, se sídlem Šonov u Nového Města nad Metují 186, 549 08 Provodov
Šonov, IČ: 63188228. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 6/2020.
10) Bere na vědomí informaci starostky.
11) Schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 45/15 v k. ú. Vysokov o výměře 16 m2 druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha ve vlastnictví obce Vysokov, zapsán na listu vlastnictví č. LV 10001 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.
12) Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 (příloha č. 3) a rozpočtové opatření č. 11/2020 (příloha č. 4).
13) Schvaluje záměr pana K. Duška na snížení obrubníku při vjezdu na jeho pozemek, snížení obrubníku zajistí
na své náklady.

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

David Mádr

………………………….

Mgr. Petra Fettersová

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:
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