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.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Přítomni: Martin Kadlec, Radek Šípek, Ing. Pavel Král, Jaroslav Škapa, Ladislava
Kadlecová, Miroslav Škapa
Omluveni : Petr Sobotka
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 6 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné,
protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů ze sedmičlenného zastupitelstva.
Starosta navrhl ověřovatelem zápisu Miroslava Škapu a zapisovatelem p. Ladislavu
Kadlecovou.
Námitka proti určení zapisovatele a ověřovatele nebyla vznesena.
Usnesení 01/01/2013
Zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu Miroslava Škapu a zapisovatele p. Ladislavu
Kadlecovou.
Pro:

6

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 02/01/2013
Starosta s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu zastupitelstva konstatoval, že
byl schválen následující program zasedání zastupitelstva:
Pro:

6

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. Zpráva inventarizační komise o provedené inventuře obecního majetku
5. Zprava kontrolní komise o provedené kontrole
6. Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
7. Přezkoumání hospodaření obce
8. Vyhodnocení záměru č.1/2013
9. Záměr 2/2013
10. Integrované povolení
11. Změna dodavatele energií
12. Památky místního významu
13. Ostatní
14. Závěr
K bodu 3:
Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce podal starosta.
Usnesení 03/01/2013
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
K bodu 4:
Předseda inventarizační komise přednesl zprávu o provedené inventarizaci obecního majetku
provedené ke dni 31.12.2012.
Usnesení 4/01/2013
Obecní zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje ji.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 5:
Předseda kontrolní komise přednesl zprávu o provedené kontrole provedenou kontrolní
komisí ke dni 31.12.2012.
Usnesení 5/01/2013
Obecní zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje ji.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 6:
Předseda finančního výboru přednesl zprávu o provedené kontrole provedenou finančním
výborem ke dni 31.12.2012.
Usnesení 06/01/2013
Obecní zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje ji.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 7:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zahájením přezkoumání hospodaření obce Vysoké za
rok 2012.
Usnesení 07/01/2013
Zastupitelstvo obce bere oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Vysoké za rok
2012 na vědomí.

K bodu 8:
„Obytný soubor 10 RD Vysoké-technická infrastruktura“


Vyhodnocení vyhlášeného záměru č.1/2013 na prodej stavebních parcel

Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného záměru č.1/2013 o prodeji stavebních parcel
(zveřejněn dne 3.1.2013) rozhodlo o prodeji stavebního pozemku p.č. 174/16 k.ú. Vysoké,
výměra 808m2 panu Stanislavu Štěpánkovi, bytem Okružní 1950/23, 59101, Žďár nad
Sázavou, za nabídnutou cenu 500 Kč/ m2.
Usnesení 8/01/2013
Zastupitelstvo obce prodej stavební parcely schvaluje.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 9:
Starosta obce podal návrh na prodej pozemku p.č. 78/9 k.ú. Počítky , výměra 117m2 za
minimální cenu 60,- Kč za 1m2.

Usnesení 9/01/2013
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s prodejem a ukládá starostovi obce vyhlásit záměr
na prodej.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 10:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zahájením řízení ve věci páté změny integrovaného
povolení ukládání odpadů na skládce Ronov nad Sázavou.
Usnesení 10/01/2013
Zastupitelstvo obce bere zahájení řízení na vědomí.

K bodu 11:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se smlouvou s Pražskou plynárenskou a.s. na změnu
dodavatele elektrické energie a se smlouvou s Armex energy, a.s. na změnu dodavatele
zemního plynu.

Usnesení 11/01/2013
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se smlouvou s Pražskou plynárenskou a.s. na
změnu dodavatele elektrické energie a se smlouvou s Armex energy, a.s. na změnu dodavatele
zemního plynu.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 12:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem prohlásit místní kříže a pomníky za
„ Památky místního významu“

Usnesení 12/01/2013
Zastupitelstvo obce Vysoké schvaluje prohlásit místní kříže a pomníky za „ Památky místního
významu“ a rozhodlo zařadit do památek místního významu : velký kamenný kříž, kříž u
silnice do Lhotky, vysoký kamenný kříž bez podstavce, kamenný kříž na jednoduše
tvarovaném podstavci, kříž u silnice ze Žďáru nad Sázavou, litinový kříž na mohutném
podstavci a pomník padlým v 1. světové válce.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 13 a 14:

Skončeno v 22 30 hod
Zapsala: Ladislava Kadlecová
Schválil: Miroslav Škapa

Příští zasedání OZ na den 3.3.2013 v 18 30 hod.
Za Obecní zastupitelstvo ve Vysokém dne.1.2.2013

…………….
Radek Šípek
místostarosta

Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce obce.

……………
Martin Kadlec
starosta

