OBEC VYSOKÉ
___________________________________________________________________________
Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz

ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.10/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Přítomni: Martin Kadlec, Radek Šípek, Ing. Pavel Král, Jaroslav Škapa, Miroslav Škapa,
Petr Sobotka, Ladislava Kadlecová
Omluveni :
Návštěva:
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
K bodu 1:
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva v 18.30 hod. přivítáním zastupitelů a hostů.
Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o zasedání
zastupitelstva byla řádně zveřejněna.
Starosta konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné,
protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů ze sedmičlenného zastupitelstva.
Starosta navrhl ověřovatelem zápisu ing. Pavla Krále a zapisovatelem Ladislavu Kadlecovou.
Námitka proti určení zapisovatele a ověřovatele nebyla vznesena.
Usnesení 92/10/2013
Zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu ing. Pavla Krále a zapisovatele Ladislavu
Kadlecovou.
Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 2:
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání
zastupitelstva a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na
vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva.

Usnesení 93/10/2013
Starosta s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu zastupitelstva konstatoval, že
byl schválen následující program zasedání zastupitelstva:
Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedaní zastupitelstva
4. Nájemní smlouva
5. Rozpočet na rok 2014
6. Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018
7. Rozpočtové opatření č.6/2013
8. Cena vody
9. Revize elektroinstalace
10. Ostatní
11. Závěr

K bodu 3:
Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce podal starosta.
Usnesení 94/10/2013
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

K bodu 4:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování
zařízení mezi obcí Vysoké a společností RWE GasNet, s r.o., Klišská 640, 40117, Ústí nad
Labem

Usnesení 95/10/2013
Obecní zastupitelstvo po projednání smlouvu schvaluje.

Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 5:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce Vysoké pro rok 2014 dle přiloženého
rozpisu (zveřejněno dne 25.11.2013).
Usnesení 96/10/2013
Zastupitelstvo po projednání bez připomínek schválilo rozpočet obce Vysoké pro rok 2014.
Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 6:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového výhledu obce Vysoké pro roky 2015 až
2018 (zveřejněno dne 25.11.2013).
Usnesení 97/10/2013
Zastupitelstvo po projednání bez připomínek schválilo rozpočtový výhled obce Vysoké pro
roky 2015 až 2018.
Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 7:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.6/2013.

Usnesení 98/10/2013
Zastupitelstvo po projednání bez připomínek schválilo rozpočtové opatření č.6/2013dle
přiloženého rozpisu.
Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 8:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s informací, že Předsednictvo Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko schválilo cenu vody pro vodné a stočné pro rok 2014 ve 88,40
Kč/m3.kanalizací Žďársko schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2014 Předsednictvo Svazu
vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2014 .
Usnesení 99/10/2013
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.

K bodu 9:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s revizní zprávou a protokolem o proběhlé revizi
elektroinstalace a elektrospotřebičů na OÚ a v kapličce..kanalizací Žďársko schválilo cenu vody
pro vodné a stočné na rok 2014 Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo cenu
vody pro vodné a stočné na rok 2014.

Usnesení 100/10/2013
Obecní zastupitelstvo po projednání protokol a revizní zprávu schvaluje.

Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 10:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dodatkem ke smlouvě o nájmu a provozu
plynárenského zařízení mezi obcí Vysoké a firmou RWE Gas Net s r.o...kanalizací Žďársko
schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2014 Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2014 .

Usnesení 101/10/2013
Obecní zastupitelstvo po projednání dodatek ke smlouvě o nájmu a provozu plynárenského
zařízení schvaluje.

Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 11:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem směrnice 3/2013 „O schvalování účetní
uzávěrky“.
Usnesení 102/10/2013
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje směrnici 1/2013 „O evidenci a vymáhání
pohledávek“.
Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 10 a 11:
Skončeno v 22 30 hod
Zapsala: Ladislava Kadlecová
Schválil: Ing. Pavel Král
Příští zasedání OZ na den 31.1.2013 v 18 30 hod.
Za Obecní zastupitelstvo ve Vysokém dne.27.12.2013

…………….
Radek Šípek
místostarosta

Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce obce.

……………
Martin Kadlec
starosta

