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.02/13 ve Vysokém konaného dne 3.3.2013

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 ing. Pavla Krále a zapisovatelem p. Ladislavu
Kadlecovou.
Námitka proti určení zapisovatele a ověřovatele nebyla vznesena.
Usnesení 13/02/2013
Zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu ing. Pavla Krále 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 14/02/2013
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. Valná hromada
5. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
6. Účetní závěrka za rok 2012
7. Výroční zpráva
8. Závěrečný účet obce
9. Směrnice č.1/2013 „O evidenci a vymáhání pohledávek“
10. Směrnice č.2/2013 „O poskytování a účtování cestovních náhrad“
11. Finanční výbor
12. Kontrolní výbor
13. Obchodní smlouva
14. Úprava odvodňovací strouhy
15. Agro Měřín
16. Památky místního významu
17. ČNB
18. Ostatní
19. Závěr
K bodu 3:
Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce podal starosta.
Usnesení 15/02/2013
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
K bodu 4:
Starosta obce přednesl zprávu z konání valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ.
Usnesení 16/02/2013
Obecní zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí a schvaluje ji.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 5:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledky přezkoumání hospodaření obce Vysoké za
rok 2012, které provedli pracovníci kontrolního oddělení Krajského úřadu kraje Vysočina.
Konstatoval, že při přezkoumání hospodaření obce Vysoké nebyly zjištěny chyby a
nedostatky a doporučil zastupitelstvu schválit tuto zprávu. (zveřejněno dne 14.2.2013).
Usnesení 17/02/2013
Zastupitelstvo obce Vysoké schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Vysoké za rok 2012.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 6:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s účetní závěrkou obce Vysoké za rok 2012
Usnesení 18/02/2013
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku obce Vysoké za rok 2012..
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 7:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Výroční zprávou obce Vysoké za rok 2012.

Usnesení 19/02/2013
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výroční zprávu za rok 2012.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 8:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Návrhem závěrečného účtu obce Vysoké za rok 2012.
(zveřejněno dne 14.2.2012)

Usnesení 20/0/2013
Zastupitelstvo obce Vysoké schvaluje bez výhrad Závěrečný účet obce Vysoké za rok 2012.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 9:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem směrnice 1/2013 „O evidenci a vymáhání
pohledávek“.
Usnesení 21/02/2013
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje směrnici 1/2013 „O evidenci a vymáhání
pohledávek“.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 10:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem směrnici č.2/2013 „O poskytování a
účtování cestovních náhrad“
Usnesení 22/02/2013
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje směrnici č.2/2013 „O poskytování a účtování
cestovních náhrad“ a zároveň ruší směrnici č.4/2009 „O poskytování a účtování cestovních
náhrad“
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

.

K bodu 11:
Starosta obce navrhl na předsedu kontrolního výboru pana Jaroslava Škapu a za členy pana
Miroslava Škapu a pana Petra Sobotku.

Usnesení 23/02/2013
Zastupitelstvo obce po projednání zvolilo za předsedu kontrolního výboru pana Jaroslava
Škapu a za členy pana Miroslava Škapu a pana Petra Sobotku.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 12:
Starosta obce navrhl na předsedu finančního výboru ing.Pavla Krále a za členy pana
Miroslava Škapu a pana Petra Sobotku
Usnesení 24/02/2013
Zastupitelstvo obce po projednání zvolilo za předsedu finančního výboru ing.Pavla Krále a za
členy pana Miroslava Škapu a pana Petra Sobotku.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 13:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se smlouvou s Vodárenskou akciovou společností,
Soběšická 820/156, 63801, Brno, předmětem smlouvy je dodávka pitné vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu.
Usnesení 25/02/2013
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se smlouvou .

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 14:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem upravit odvodňovací strouhu na pozemku
p.č. 174/1
Usnesení 26/02/2013
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s úpravou odvodňovací strouhy.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 15:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se stížnostmi občanů obce na problematický chod
farmy Vysoké překračující hranice areálu farmy.
Usnesení 27/02/2013
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá zástupcům obce vést jednání s představiteli
společnosti za účelem sjednání nápravy.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 16:
Starosta obce podal návrh opravu památek místního významu v katastru obce a seznámil
zastupitelstvo s možností podat žádost o dotaci na opravu.

Usnesení 28/02/2013

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s opravou a ukládá starostovi podat žádost.

Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 17:
Místostarosta obce navrhl starostu obce jako osobu disponující s účtem u ČNB

Usnesení 29/02/2013
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí.
Pro:

6

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 18 a 19:

Skončeno v 22 30 hod
Zapsala: Ladislava Kadlecová
Schválil: ing. Pavel Král

Příští zasedání OZ na den 22.3.2013 v 18 30 hod.
Za Obecní zastupitelstvo ve Vysokém dne.3.3.2013

…………….
Radek Šípek
místostarosta

Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce obce.

……………
Martin Kadlec
starosta

