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.01/11 ve Vysokém konaného dne 7.1.2011

Přítomni: Martin Kadlec, Radek Šípek, Ing. Pavel Král, Jaroslav Škapa, Ladislava
Kadlecová,
Omluveni : Petr Sobotka, Miroslav Škapa
Návštěva:
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
K bodu 1:
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva v 19.30 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 5 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné,
protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů ze sedmičlenného zastupitelstva.
Starosta navrhl ověřovatelem zápisu p. Jaroslava Škapu a zapisovatelem p. Ladislavu
Kadlecovou.
Námitka proti určení zapisovatele a ověřovatele nebyla vznesena.
Usnesení 01/01/2011
Zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu Jaroslava Škapu a zapisovatele p. Ladislavu
Kadlecovou.
Pro:

5

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 02/01/1
Starosta s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu zastupitelstva konstatoval, že
byl schválen následující program zasedání zastupitelstva:
Pro:

5

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedaní zastupitelstva
Zpráva inventarizační komise o provedené inventuře obecního majetku
Veřejnoprávní smlouva
Zprava kontrolní komise o provedené kontrole
Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Vysoké
10. Různé
11. Závěr
K bodu 3:
Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce podal starosta.
Usnesení 03/01/2011
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
K bodu 4:
Předseda inventarizační komise přednesl zprávu o provedené inventarizaci obecního majetku
provedené ke dni 31.12.2010.

Usnesení 4/01/2011
Obecní zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje ji.

Pro:

5

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 5:
Starosta seznámil zastupitelstvo s jednáním ve věci veřejnoprávní smlouvy o projednávání
přestupků pro naši obec Městem Žďár nad Sázavou a navrhuje vzhledem k administrativně a
legislativně náročným postupům řešení, aby projednávání přestupků pro naši obec provádělo
opět Město Žďár nad Sázavou.
Usnesení 05/01/2011
Zastupitelstvo obce Vysoké schválilo uzavřít s Městem Žďár nad Sázavou Veřejnoprávní
smlouvou (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků) s náležitostmi
stanovenými v § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podpůrně v § 160
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Pro:

5

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 6:
Předseda kontrolní komise pan Jaroslav Škapa přednesl zprávu o provedené kontrole
provedenou kontrolní komisí ke dni 31.12.2010.
Usnesení 6/01/2011
Obecní zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje ji.

Pro:

5

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 7:
Předseda finančního výboru ing. Pavel Král přednesl zprávu o provedené kontrole
provedenou finančním výborem ke dni 31.12.2010.

Usnesení 07/01/2011
Obecní zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje ji.

Pro:

5

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 8:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že od 1.1.2011 vchází v účinnost nový daňový řád,
který nově upravuje proces správy a výběru místních poplatků. V důsledku toho došlo i ke
změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Na základě těchto změn je třeba
k 1.1.2011 změnit obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích:
· Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku ze psů
· Obecně závaznou vyhlášku č.2/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
· Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt
· Obecné závaznou vyhlášku č.4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

K bodu se vyjádřili všichni členové zastupitelstva obce.
Usnesení 08/01/2011
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním
poplatku ze psů, Obecně závaznou vyhlášku č.2/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Obecné závazná vyhláška č.4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.Tímto se ruší
závazná vyhláška č. 3./2007 o místním poplatku, ze dne 7.12.2007.
Pro:

5

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 9:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.5/2011 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysoké.
K bodu se vyjádřili všichni členové zastupitelstva obce.

Usnesení 09/01/2011
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.5/2011 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysoké
Pro:

5

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 10 a 11:

Skončeno v 22 30 hod
Zapsala: Ladislava Kadlecová
Schválil: Jaroslav Škapa
Příští zasedání OZ na den 11.2..2011 v 19 30 hod.
Za Obecní zastupitelstvo ve Vysokém dne.7.1.2011

…………….
Radek Šípek
místostarosta

Zveřejněno na úřední desce a elektronické a úřední desce obce.

……………
Martin Kadlec
starosta

